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Despre programul Erasmus+
Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru
perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la
abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta
până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere
economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.
Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în
domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât
intraeuropeană, cât și internațională. Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe
europene puse în aplicare de Comisie în perioada 2007-2013:
Programul de învățare pe tot parcursul vieții
Programul Tineretul în acțiune
Programul Erasmus Mundus
Tempus
Alfa
Edulink
Programe de cooperare cu țările industrializate în domeniul învățământului superior
Aceste programe au sprijinit acțiuni în domenii precum învățământul superior (inclusiv
dimensiunea sa internațională), educația și formarea profesională, învățământul școlar, educația
adulților și tineretul (inclusiv dimensiunea sa internațională).
Erasmus+ urmărește să meargă dincolo de aceste programe, prin promovarea sinergiilor și a
fertilizării încrucișate în cadrul diferitelor domenii ale educației, formării și tineretului, îndepărtând
granițele artificiale dintre diferitele acțiuni și formate de proiecte, încurajând idei noi, atrăgând noi
actori din domeniul forței de muncă și din societatea civilă și stimulând noi forme de cooperare.
Promovarea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice este unul dintre obiectivele
specifice ale programului. Lipsa competențelor lingvistice este una dintre principalele bariere în
calea participării la programele europene de educație, formare și tineret. Oportunitățile create
pentru a oferi sprijin lingvistic au rolul de a face mobilitatea mai eficientă și mai eficace, de a
îmbunătăți performanțele de învățare și, prin urmare, de a contribui la obiectivul specific al
programului.
Erasmus+ estefinanțat de Comisia Europeană şi este implementat în România de Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Programul
aduce sub aceeaşi umbrelă toate programele de finanţare actuale al UE pentru educaţie, formare
profesională şi tineret Erasmus +, iar bugetul alocat pentru perioada 2014 – 2020 va fi de 14.7
miliarde EUR.
ACȚIUNEA-CHEIE 1 – MOBILITATEA PERSOANELOR
Această acțiune-cheie sprijină:
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Mobilitatea cursanților și a personalului: oportunități de învățare și/sau experiență

profesională în altă țară pentru studenți, stagiari și tineri, precum și pentru cadre
didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din
instituțiile de învățământ și organizații ale societății civile;
Programe de masterat comune Erasmus Mundus: programe de studiu internaționale
integrate, de nivel avansat, oferite de consorții alcătuite din instituții de învățământ
superior, care acordă burse integrale pentru programe de studii complete celor mai
buni studenți înscriși la masterat la nivel mondial;
Împrumuturi Erasmus+ pentru masterat: studenții din învățământul superior din țările
participante la program pot aplica pentru un împrumut susținut prin program, pentru a
se înscrie la un program complet de masterat în străinătate. Studenții trebuie să se
adreseze băncilor naționale sau agențiilor de împrumut pentru studenți care participă
la această schemă.
Mai concret, Acţiunea cheie 1 se referă la mobilitatea persoanelor pentru învăţare.
Activitățile care se finanțează sunt: Educație școlară (mobilitatea profesorilor, directorilor,
bibilotecarilor din domeniul școlar) şi Formare profesională VET atât pentru elevi din învățământul
vocațional (școli profesionale, licee și școli postliceale) și ucenici, cât şi pentru profesioniști în
formare profesională prin: jobshadowing, misiune de predare într-o țară parteneră, activitate de
formare prin plasamente pe piața muncii.
Despre proiect
În perioada 15 iunie 2018 - 14 iunie 2019, Liceul Tehnologic, sat Gheaba, comuna Măneciu a
implementat proiectul de mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare (acţiunea KA1) cu numărul de
referinţă 2018-1-RO01-KA101-048123 intitulat “Integrarea instrumentelor IT în predare – calea
de a aduce elevii înapoi la şcoală” care a vizat participarea a 6 profesori la un curs de formare
continuă. Proiectul a fost propus si realizat de prof. Dragomir Raluca Simona, prof. Dragomir Carol
şi prof. Pisău Constantin, iar coordonator a fost directorul instituţiei de învăţământ prof. Pisău
Constantin. Bugetul proiectului a fost de 21.390 EUR.
Obiectivele proiectului sunt:
• Dezvoltarea competenţelor pedagogice în integrarea instrumentele IT în activităţile de
predare, prin participarea la cursuri de formare a 6 cadre didactice pentru a creşte
motivaţia elevilor de a participa la orele de curs şi a diminua absenteismul/abandonul
şcolar;
• Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice ale celor 6 participanţi la mobilităţi prin trecerea
la un nivel superior de competenţă lingvistică;
• Valorificarea exemplelor de bună practică însuşite în cadrul mobilităţilor prin activităţi
demonstrative;
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• Creşterea atractivităţii orelor de curs de la Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu, prin
implementarea unui plan metodic elaborat în urma desfăşurării unei activităţi de formare
la nivel de şcoală de către cele 6 cadre didactice participante la mobilitate, pentru cel
puţin 30 de profesori;
Impactul asupra participanţilor:
• Ameliorarea competenţelor de predare prin integrarea instrumentelor IT în activitate;
• Îmbunătătirea competenţelor lingvistice în utilizarea limbii engleze;
• Creşterea performanţei pedagogice prin proiectare de lecţii eficiente cu mijloace
moderne;
• Creşterea capacităţii de a răspunde nevoilor elevilor aflaţi în situaţie de risc, în
motivarea acestora de a frecventa orele de curs;
• Oportunităţi de participare la proiecte internaţionale;
• Conştientizarea dimensiunii europene a educaţiei;
• Asumarea diversităţii europene;
Impactul asupra organizaţiei:
• Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice din şcoală;
• Un mediu instituţional mai modern care să absoarbă exemplele de bună practică;
• Creşterea internaţionalizării şcolii prin îmbunătăţirea calităţii în pregătirea, punerea în
aplicare şi monitorizarea proiectelor europene;
• Oportunităţi de încheiere de parteneriate cu alte ţări
Activitatea principală a proiectului a fost participarea la cursul de formare „Social Media and
Web Solutions for your classroom” în Florenţa, Italia, furnizat de Europass Teacher Academy.
Cursul a abordat următoarele teme:
 integrarea instrumentele IT în activităţile de predare,
 managementul clasei de elevi - transformarea telefonului mobil din inamic în
prieten al profesorului în timpul orei de curs,
 utilizarea site-urilor de socializare (Facebook, Instagram) ca instrumente didactice,
 utilizarea platformelor moderne de tipul GoogleApps,
 utilizarea în siguranţă a acestora,
 folosirea instrumentelor web,
 identificarea potenţialelor resurse didactice pe Internet şi utilizarea eficientă a
acestora.
S-a organizat selecţia a 6 cadre didactice care au capacitatea să disemineze cunoştinţele,
metodele şi competenţele dobândite în cadrul mobilităţii, să desfăşoare activităţi demonstrative şi
workshop-uri şi să dezvolte parteneriate. Cele 6 cadre didactice selectate au fost: Pisău Constantin
– profesor fizică, Cătănescu Gabriela – profesor informatică, Dragomir Carol – profesor
matematică, Burlacu-Călinoiu Ruxandra Georgiana – profesor religie ortodoxă, Dragomir Raluca
Simona – profesor limba engleză şi Soare Traian – profesor limba franceză.
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Mobilitatea în Italia s-a desfăşurat în perioada 14-27 octombrie 2018.
PROGRAMUL MOBILITĂŢII
SĂPTĂMÂNA 1
LUNI
Prezentări; Introducerea cursului; Ce tehnologii sociale utilizaţi la clasă? Lucru în echipe şi pe
perechi; Tehnologiile sociale în clasă; Reflecţii şi întrebări;
MARŢI
Reţelele de socializare: Facebook şi Twitter; Cum administrăm o clasă “socială”; Instrucţiuni,
Monitorizare, Feedback; Activităţi, refecţie şi întrebări; Tur ghidat al Florenţei
MIERCURI
Platforme sociale video: YouTube şi Vine; Activităţi practice, refecţie şi întrebări;
JOI
Distribuirea fotografiilor pe reţelele sociale: Instagram şi Pinterest; Activităţi, reflecţie şi
întrebări; Tur ghidat al Florenţei
VINERI
O clasă “sigură” pe Internet: încurajarea elevilor să fie competenţi din punct de vedere
digital, dar ,în acelaşi timp, utilizatori siguri şi responsabili; Reflecţie şi întrebări;
SÂMBĂTĂ
Excursie în Toscana.
SĂPTĂMÂNA 2
LUNI
Utilizaţi platforme web; care este experienţa dumneavoastră în utilizarea TIC la clasă? Lucru
în echipe şi pe perechi; Soluţii TIC; Reflecţii şi întrebări;
MARŢI
Web Platform: Edmodo; Administrarea unei clase printr-o platform web; Instrucţiuni,
Monitorizare, Feedback;
MIERCURI
Web Platform: Google Apps; Lucru pe grupe; Activities, reflection and questions; Activităţi,
refecţie şi întrebări; Tur ghidat al Florenţei
JOI
Web Platform: Moodle; Activităţi, refecţie şi întrebări;
VINERI
Dezvoltarea profesională; Evaluare; Înmânarea certificatelor;
Concluzie: Activitățile desfășurate în cadrul mobilităţii la Florenţa (Italia)şi a cursului urmat
au avut un impact pozitiv asupra noastră,ajutându-ne să realizăm că utilizarea tehnologiilor TIC
atât în activitățile de predare, cât și în celede evaluare este o necesitate majoră. Deoarece elevii
noștri „s-au născut cu device-urile în mână”,aceștia percep și prelucrează mult mai ușor informația
în mediul virtual decât în cel clasic,tradițional, „cu manualul în față”.
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La generaţii noi, tehnici noi de învățare!

Utilizarea TIC şi a instrumentelor Social Media şi Web Solution în activități
curriculare
Inserția TIC în activitatea educaţională are un puternic impact asupra strategiilor didactice şi
a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor şi
mijloacelor tradiţionale. Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor
profesorului, ci rodul unor interacţiuni ale elevului cu cel care conduce învăţarea, cu calculatorul,
cu telefonul mobil, cu sursele de informare puse la dispoziţie (Internet, medii de învăţare
colaborative on-line etc.). Experienţa prezentată în literatura de specialitate evidenţiază ca
avantaje ale învăţării beneficiare de inserţia TIC, următoarele:
✓ Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială
rapidă;
✓ Considerarea învăţării din punct de vedere al folosirii ulterioare a cunoştinţelor
dobândite;
✓ Individualizarea învăţării şi creşterea randamentului însuşirii conştiente a cunoştinţelor
prin aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor;
✓ Realizarea învăţării interdisciplinare, interactive, centrate pe elev, folosind metode
euristice;
✓ Dezvoltarea creativităţii elevilor care învaţă utilizând software educaţional specific;
✓ Reducerea timpului de învăţare si ridicarea calităţii învăţării;
✓ Creşterea interesului şi a motivaţiei educabililor;
✓ Asigurarea accesului la informaţie;
✓ Crearea unor reprezentări interactive;
✓ Asigurarea suportului tactic şi strategic al procesului educaţional;
✓ Diagnoza şi corecţia erorilor;
✓ Asigurarea managementului activităţilor.
Introducerea TIC şi a instrumentelor Social Media şi WebSolution în activitatea didactică,
astfel încât, prin suportul pe care îl oferă, să contribuie la creşterea nivelului de competenţe ale
cadrelor didactice sunt:
a) substituţia, când practicile instruirii se desfăşoară tradiţional, dar cu utilizarea
accidentală a noilor tehnologii; de exemplu, a singurului computer din clasă, în locul unei
scheme desenate pe tablă;
b) tranziţia, când noile practici încep să apară, iar vechile practici încep să fie puse sub
semnul întrebării; de exemplu, utilizarea unor softuri pentru exersare de tip dril and
practice; rularea unei „lecţii” în întregime, chiar dacă alt moment al activităţii de învăţare
putea fi rezolvat mai eficient pe altă cale;
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c) transformarea, când tehnologiile TIC facilitează practici noi, în comparaţie cu care
practicile tradiţionale par perimate; de exemplu, în cazul utilizării softurilor de simulare a
unor procese.
În funcţie de scopul activităţilor de instruire, în procesul didactic sunt utilizate diferite
instrumente TIC care pot juca roluri complexe în sprijinirea procesului de predare-învăţareevaluare. Din perspective situaţiilor de învăţare, instrumentele TIC se împart în patru categorii:
• de informare;
• de situare;
• de construire a cunoaşterii;
• de comunicare.
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Aplicaţiile Quizizz şi Quizlet
Ce instrument este...
- Quizizz - instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să
învețeîmpreună. Este foarte ușor să creezi teste și să te distrezi!
- Quizlet – instrument de învățare pentru orice subiect, inclusiv vocabular al unei
limbi,biologie, chimie, studii sociale și multe altele
Utilitatea instrumentului...
- Quizizz are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică, memuri și multe altele, de
asemeneaconține o bază de date cu milioane de teste create de profesori;
- Quizlet permite: ascultarea unor materiale pronunțate corect în 18 limbi,
îmbunătățireastudiului individual cu imagini personalizate și audio, studiul materialelor
în locația dorită,deoarece odată încărcate seturile de studiu, pot fi studiate online și
offline. Totodată pot fi create teste şi materiale şi pentru alte discipline.
Aplicaţia Quizizz – quizizz.com
Testele create cu această aplicaţie pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile,
tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet.
Deschideţi un browser şi introduceţi în bara de adrese https://quizizz.com şi iată cum arată
fereastra aplicaţiei Quizizz:

Conectarea se poate realiza destul de uşor cu un cont Google sau se poate crea un nou cont:
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După crearea contului şi logare fereastra aplicaţiei arată astfel:

În partea stângă a ferestrei este meniul aplicaţiei care conţine teste, rapoarte, colecţii ale
celui care le-a creat sau care pot fi preluate dintr-o bibliotecă de teste clasificate pe diferite
discipline şi domenii.
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Crearea unui nou test:
permite crearea unui test nou cu itemi care pot fi
preluaţi din teste existente în biblioteca aplicaţiei sau cu itemi creaţi de utilizator.

În caseta Name this quiz se completează numele testului. În caseta Add a title image se
poate adăuga o imagine lângă titlu şi în caseta Language se permite selectarea limbii în care va fi
creat testul.
După completarea acestor opţiuni se apasă butonul
În continuare se adaugă itemi testului creat fie prin creare a unui item, fie prin găsirea unor
itemi în teste deja existente.
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Crearea unui nou item Create a new question permite crearea unui item cu un singur
răspuns corect sau mai multe răspunsuri corecte.

În casetele de text se completează conţinutul întrebării Write your question here apoi se
adaugă, pe rând, posibilele răspunsuri. Răspunsurile pot fi sub formă de text sau sub formă de
imagini. Se bifează raspunsul corect şi se setează timpul acordat rezolvării apoi se salvează Save.
Numărul de întrebări pe care trebuie să le aibă un test este minim 6.
Se adaugă, pe rând, toate întrebările testului şi se apasă butonul FINISH QUIZ
În continuare se adaugă informaţii suplimentare testului:
- Se setează nivelul (clasa) pentru care a fost creat testul:

- Se setează domeniul şi categoria la care poate fi asociat testul creat apoi se salvează Save
quiz info
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Testul poate fi trimis unui profesor sau mai multor profesori Share(nu este obligatoriu!).

Acest pas nu este obigatoriu şi poate fi evitat prin apăsarea butonului Skip.
După finalizarea acestor paşi testul poate fi rezolvat de elevi: Live Game (în timp real, în
clasă, cu toţi elevii), Homework (temă),Solo Game (fiecare independent de ceilalţi).

Opţiunea Live gamepermite asocierea unui cod testului. Acest cod este distribuit elevilor.
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Pe măsură ce elevii se conectează cu codul primit acestia vor apărea în lista testului. Când
toţi elevii sunt conectaţi se apasă butonul START şi elevii primesc testul pentru a-l rezolva.
Rezultatele se pot vedea în timp ce elevii rezolvă în secţiunea Reports prezentată mai jos.
La finalizarea testului se apasă butonul END GAME.
Secţiunea Find a Quiz permite căutarea unui anumit tip de test din biblioteca aplicaţiei.

Secţiunea Collection permite gruparea testelor în colecţii în funcţie de diferite criterii (clasă,
nivel, unitate de învăţare):

Secţiunea My quizezz conţine toate testele create de un utilizator
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Secţiunea Reports conţine rezultatele obţinute de fiecare elev care a susţinut testul

Datele conţinute în secţiunea Reports pot fi printate direct din aplicaţie Print, pot fi
descărcate Download într-un fişier Excel, pot fi trimise prin email tuturor părinţilor Email all
parents.
Aplicaţia Quizlet – quizlet.com
Testele create cu această aplicaţie pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile,
tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet.
Deschideţi un browser şi introduceţi în bara de adrese https://quizlet.com/ şi iată cum arată
fereastra aplicaţiei Quizlet:
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Conectarea se poate realiza destul de uşor cu un cont Google sau se poate crea un nou cont:

După crearea contului şi conectare fereastra aplicaţiei arată astfel:

În secţiunea RECENT pot fi vizualizate testele create recent.
Opţiunea View all permite vizualizarea tuturor testelor create grupe după perioada în care
au fost create.
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Panoul din stânga este meniul aplicaţiei şi conţine mai multe secţiuni fiecare având roluri
bine determinate.
Secţiunea Settings permite personalizarea profilului utilizatorului.

Secţiunea Set conţine toate testele create şi grupate într-un set de teste.

De asemenea, testele pot fi grupate în foldere Folders sau pot fi create clase Classes care să
conţină teste numai pentru clasa respectivă.
Crearea unui test nou
Pentru crearea unui test nou se foloseşte butonul
ferestrei aplicaţiei.

din partea superioară a
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Itemii care alcătuiesc testele pot fi importaţi şi din Word, Excel, Google Docs sau alte aplicaţii
similare de la opţiunea Import from Word, Excel, Google Docs, etc.

Se completează în partea dreaptă întrebările şi în partea stângă răspunsurile corecte pentru
fiecare întrebare.

De la butonul +ADD CARD se pot adăuga alte întrebări pentru test.
Testul poate fi Visible to everyone (Change) şi testul poate fi vizualizat de oricine.
Testul poate fi Only editable by me (Change) şi testul nu poate fi modificat decât de
utilizatorul care l-a creat.
Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. Această publicaţie reflectă doar punctul de
vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Titlul proiectului: Integrarea instrumentelor IT în predare – calea de a aduce elevii înapoi la şcoală
Programul Erasmus+
Acţiunea Cheie 1 – Proiect de mobilităţi individuale pentru educaţie şcolară
Nr. de referinţă: 2018-1-RO01-KA101-048123
Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu, judeţul Prahova

După editarea tuturor întrebărilor şi răspunsurilor şi selectarea tuturor opţiunilor necesare
se apasă butonul Create.

În urma acestei operaţii testului i se asociază un link care poate fi copiat şi distribuit elevilor
(Copy link), poate adăugat la o clasă sau într-un folder (Add to class or folder) deja existente sau
se poate crea o nouă clasă sau un nou folder la care se poate adăuga testul (+ CREATE A NEW
CLASS).

În urma acestor paşi testul este adăugat în clasa selectată sau în clasa nou creată.
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Accesând testul creat fereastra aplicaţiei va fi următoarea:

Secțiunea STUDY – PLAY are mai multe opţiuni de vizualizare a testului.
- amestecă
răspunsurile
tuturor
întrebărilor;

- oferă posibilitatea
LEARN

elevilor să citească
întrebările şi să afle
răspunsurile pentru
fixarea
cunoştinţelor,
în
cazul
în
care
răspunsul a fost
incorect

- oferă posibilitatea
FLASHCARD

de a vizualiza
întrebările
şi
răspunsurile şi în
acelaşi
timp
răspunsurile pot fi
ascultate
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- permite

ca
răspunsurile să fie
scrise de fiecare
elev

- oferă posibilitatea
WRITE

elevilor să citească
întrebările şi să
afle răspunsurile
pentru
fixarea
cunoştinţelor, în
cazul
în
care
răspunsul a fost
incorect

- permite ca elevii
să răspundă
testul propus

la

- întrebările

sunt
aşezate aleator

TEST

- este

permisă
tipărirea
la
imprimantă
a
testului
şi
a
răspunsurilor date
de fiecar elev

- este similar unui
puzzle

- răspunsurile
trebuie asociate
cu întrebările

- când sunt asociate
MATCH

corect
dispar

acestea

- la

final
este
prezentat
un
clasament
în
funcţie de timpul
de răspuns al
fiecărui elev
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- întrebările
GRAVITY

şi
răspunsurile apar
sub forma unor
asteroizi

Aplicația Kahoot - kahoot.com
Kahoot este o aplicație ce poate fi folosită cu success la majoritatea disciplinelor, în orice
moment al lecției: predare, fixare, evaluare (formativă sau sumativă). Este o aplicație ușor de
utilizat și foarte îndrăgită de copii. Poate fi accesată de pe telefonul mobil sau intrând pe site-ul
kahoot.it, în acest caz putand fi folosit si calculatorul sau laptopul.
Pentru crearea unui cont, se accesează pagina www.kahoot.com, opțiunea Sign up for free !
unde se vor înregistra datele personale.

După logare, se deschide pagina https://create.kahoot.it unde se găsesc teste deja create pe
diferite domenii sau poți crea propriul test, apăsând butonul Create.
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După apăsarea butonului Create, se deschide pagina https://create.kahoot.it/create#/new
unde poți alege tipul de test pe care vrei să-l creezi :

Spre exemplu, pentru a crea un Quiz, alegem opțiunea Quiz. Va trebui să dați un titlu
testului, să faceți o descriere a testului, să vă alegeți limba, puteți să-i atașați o imagine sau un clip
video.
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Prin optiunea Ok, go!, ce se găsește în colțul din dreapta sus, se trece la scrierea întrebărilor,
apăsând pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add question.

Se formulează întrebarea, se stabilește timpul limită de răspuns, se dau variantele de
răspuns, varianta corectă fiind marcată cu bifa. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă
răspunsurile sunt date după imagine sau filmuleț.
Butonul Next din colțul din dreapta sus trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin
opțiunea Save, întregul test este salvat.
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Cu opțiunea I’m done (colțul din dreapta sus) se ajunge pe pagina unde testul poate fi
accesat cu ajutorul opțiunii Play.

Pentru a începe testul (jocul), se deschide prima pagină a testului, unde se poate alege
optiunea Classic (fiecare elev va răspunde individual) sau Team mode (pentru crearea de echipe,
generate de calculator).
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Tot pe prima pagina se găsesc opțiunile de joc pe care le puteți alege, așa cum se poate
observa în imaginea următoare.

După încărcarea testului, se va genera un cod (pin) format din 6 – 7 cifre.
Pentru accesarea testului de către elevi, aceștia trebuie să caute pe Google, aplicația Kahoot,
să acceseze Enter kahoot game code. Vor tasta codul primit, apoi Enter game, după care își
completează numele în caseta Nickname, iar după opțiunea Ok,go!, fiecare elev va fi înregistrat în
joc și își va vedea numele la videoproiector. Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și
porneste testul prin opțiunea Start.
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Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns cărora le sunt atribuite forme geometrice
colorate. Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele elevilor, de unde vor alege varianta
corectă.
După terminarea timpului sau după ce fiecare elev a răspuns va apărea situația cu
răspunsurile tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele
copiilor va apărea în timp real, culoarea verde, dacă răspunsul a fost corect, sau culoarea roșie,
dacă răspunsul a fost incorect.

La sfârșitul jocului, apare podiumul:

Prin opțiunea Get Results, se pot accesa punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate
în calculator prin opțiunea Save Results, unde se va vedea statistica întrebărilor și răspunsurilor.
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Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, (My
kahoots), cu ajutorul opțiunii Edit., care se găsește dând clic pe cele trei puncte dispuse vertical în
colțul din dreapta sus, ca în imaginea de mai jos.

Importanța utilizării aplicației Kahoot:
1. Obiectivitatea evaluării rezultatelor:
Factorul uman implicat în evaluare este prin natura sa subiectiv, de aceea și actul
evaluativ este influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator, elevul nu va mai
avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul.
2. Feed-back imediat pentru elev și profesor:
Folosirea acestei aplicații asigură corelarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și
astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai
rapid activitățile de reglare.
Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. Această publicaţie reflectă doar punctul de
vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Titlul proiectului: Integrarea instrumentelor IT în predare – calea de a aduce elevii înapoi la şcoală
Programul Erasmus+
Acţiunea Cheie 1 – Proiect de mobilităţi individuale pentru educaţie şcolară
Nr. de referinţă: 2018-1-RO01-KA101-048123
Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu, judeţul Prahova

3. Reducerea factorului stres:
Utilizarea acestei aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învățare plăcut,
relaxant. Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu
simt ca sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de competiție.
4. Centralizarea și stocarea rezultatelor:
Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite
crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul de cunoștinte al elevilor și oferă o
perspectivă de ansamblu asupra activității acestora pe o perioadă mai lungă de timp.
5. Diversificarea modalităților de evaluare:
Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina și monotonia,
îmbunătățind calitatea actului de predare-învățare-evaluare.
Aplicația Plickers – plickers.com
Este un instrument interactiv și totodată, o modalitate versatilă de a crea teste de tip grilă și
adevărat/fals pentru elevi. Aplicația are o interfață extrem de prietenoasă, tocmai prin simplitate
și ușurința cu care și un cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze o clasă (prin
introducerea numelui elevilor), un test. Profesorul are posibilitatea să-și formuleze întrebările,
numărul de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate adăuga imagini pe baza cărora va formula
întrebările.
Elevii nu au nevoie de lucrare scrisă, deoarece aplicația permite proiectarea (cu ajutorul unui
videoproiector) întrebărilor și a variantelor de răspuns, aceștia răspunzând doar prin ridicarea unui
card (unic prin formă și personalizat) ce este oferit gratuit de aplicația Plickers.
Avantajele acestui tip de evaluare online sunt multiple, atât pentru elevi , cât și pentru
profesori. Elevii se simt mult mai confortabil știind că participă la un nou mod de a fi testați și că
această nouă metodă implică și gadgeturi și aplicații pe care ei le folosesc zilnic (Internet, tabletă,
smartphone). Simplul fapt că nu mai scriu răspunsurile pe o foaie, ci răspund cu ajutorul unui card
pe care profesorul îl scanează cu tableta sau telefonul inteligent, faptul că răspunsurile lor sunt
”live” îi motivează să se concentreze asupra evaluării cu mai multă responsabilitate. De asemenea,
elevii sunt câștigați și prin faptul că la finalul testului pot primi scorul/nota pe loc, aplicația afișând
pentru fiecare participant la test răspunsurile corecte și pe cele incorecte (acestea fiind marcate
distinct prin culoarea roșie). Elevii mai pot primi și fișa individuală cu răspunsurile date, astfel încât
să se poată realiza autoevaluarea și autocorectarea, care se pot face direct în clasă.
Profesorii care folosesc aplicația Plickers beneficiază de avantaje de asemenea. Nu mai este
necesar ca testele să fie corectate în afara clasei, aplicația oferind notele/scorul elevilor. Notarea
este deci obiectivă, pe măsura cunoștințelor elevilor. De asemenea, aplicația oferă reprezentări
grafice cu răspunsurile elevilor, făcând astfel ierarhizarea lor mai ușoară. Primele trei întrebări care
au primit cele mai slabe răspunsuri din parte elevilor sunt afișate, astfel încă profesorul poate să-și
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facă o idee generală asupra celor mai importante elemente asupra cărora trebuie să se revină în
perioada ce urmează testului.
Notele finale, precum și răspunsurile elevilor la fiecare întrebare sunt centralizate într-un
tabel care poate fi exportat in Excel, pentru ca aceste date să poate fi prelucrate ulterior sau
stocate. Acestea sunt arhivate în cadrul aplicației și pot fi accesate ușor prin indicarea clasei și a
datei la care a fost dat testul. Întrebările pot fi editate, mutate, puse într-o oarecare ordine, șterse,
modificate prin niște operațiuni simple și vizibile.
Aplicația Plickers oferă gratuit cardurile pentru răspunsuri (ce pot fi imprimate și laminate)
pe care profesorul le poate duce și folosi la orice clasă (fiecare card are un număr, astfel putând fi
atribuit câte unul fiecărui elev din clasă în ordinea alfabetică, de exemplu). Fiecare latură a
cardului reprezintă varianta de răspuns pe care elevul o va arăta pentru a fi scanată.
În astfel de condiții, în care confortul personal devine un atu al celui testat, nu putem decât
să ne așteptăm ca elevii noștri să performeze din ce în ce mai bine.
Deschideți un browser și introduceți http://plickers.com în bara de adrese și iată cum arată
fereastra aplicației PLICKERS

1. Logarea pe această aplicaţie se face folosind contul Google
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După crearea contului și logare se deschide fereastra aplicației, iar în partea stângă a
ecranului avem meniul principal.
2. Crează o clasă apăsând pe New Class

3.

Apare fereastra de mai jos, scriem numele clasei apoi apăsăm butonul Create Class.

4.

Se adaugă numele și prenumele elevilor și se apasă butonul Next.

5.
După ce adăugăm elevii, putem observa că fiecare dintre ei a primit un număr care
corespunde numărului de card pe care o sa-l folosească pentru a răspunde întrebărilor.
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6. Descarcă aplicația
Instalează gratis aplicația Plickers pe dispozitivul mobil din Magazin Play (pentru utilizatorii
android ) sau App store (pentru utilizatorii Apple)
Următorul pas importat este sa învățăm să creăm un set de întrebări.
7. Creează un nou set de întrebări apăsând pe Your Library
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Întrebările pot fi cu alegere multiplă sau cu valoare de adevărat/fals.

8.
9.

Se bifează varianta de răspuns corectă.
Pentru colectarea răspunsurilor vor fi folosite cardurile disponibile în meniul Help la
opțiunea Get Plickers Cards

10. Se deschide pagina de mai jos, unde se găsesc cardurile cu diferite dimensiuni. Acestea pot
să fie printate și laminate.
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Fiecare elev va primi cardul cu numărul care i-a fost atribuit în aplicație. Fiecare latură
reprezintă o variantă de răspuns. Elevul trebuie să țină cardul cu latura pe care o consideră corectă
în sus. În exemplul de mai jos, elevul consideră că varianta corectă este răspunsul B.

11. Vizualizarea în direct a setului de întrebări și scanarea răspunsurilor
Folosind aplicația de pe dispozitivul mobil, selectează întrebarea pe care vrei să o folosești. O
să faci acest lucru selectând aplicația Plickers, care te va duce la o fereastră cu lista ta de clase.

12. Apasă pe clasa pentru care vrei să aplici setul de întrebări.
13. Se deschide fereastra de mai jos și se apasă butonul Add to Queue.
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14. Vor apărea seturile de întrebări existente în librărie. Se selectează setul de întrebări
dorit.

15. După selectarea setului de întrebări, pe ecranul dispozitivului mobil o să apară prima
întrebare.

16. După ce ai apăsat, întrebarea o să fie proiectată pe ecranul video-proiectorului. (Live
View)
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17. Pe măsură ce răspunsurile sunt scanate, puteţi să vedeţi numărul de răspunsuri date.

18. În același timp, pe ecranul videoproiectorului, o să apară lista cu elevii al căror răspuns a
fost scanat (în acest caz, răspunsul Andreei)

19. După ce au fost scanate răspunsurile tuturor elevilor din clasă, putem să vizualizăm
procentajul elevilor care au răspuns corect/incorect la întrebare. Apăsând pe variantele
de răspuns, putem vedea răspunsurile individuale.
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20. Din meniul principal al aplicaţiei Plickers, apăsând butonul Reports, se pot vedea
rezultatele elevilor.

În tab-ul Reports puteți să dați click pe o întrebare pentru a vedea rezultatele în detaliu.
Aplicația CLASSDOJO – classdojo.com
ClassDojo este un instrument online gratuit pentru managementul clasei de elevi, prin
intermediul căruia profesorii pot ţine evidenţa comportamentului pozitiv/negativ al elevilor în
timpul orelor, prezenţa elevilor, cronometrarea activităţilor şi comunicarea cu părinţii. Programul
alocă automat un avatar amuzant fiecărui elev, dar poate fi schimbat. Apoi, pot fi utilizaţi
descriptorii de comportament pre-stabiliţi sau îi putem personaliza repede şi uşor. Se pot acorda
puncte fiecărui elev în parte, dar şi întregii clase.
Utilizarea acestei aplicaţii în timpul orei de curs poate ajuta la creşterea motivaţiei elevilor
de a se implica mai mult în activităţi, atât prin competitivitate cât şi prin lucrul în echipă. Când un
punct este acordat unui elev, Dojo emite un sunet care le atrage atenţia elevilor. Astfel, ceilalţi
elevi se vor strădui să finalizeze sarcina de lucru individual. Dacă dorim să valorificăm spiritul de
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echipă, atunci setăm ca scop atribuirea unui punct pentru toată clasa cu condiţia ca fiecare elev să
finalizeze sarcina de lucru şi le permitem să se ajute între ei.
Un alt avantaj al acestui instrument este faptul că părinţii pot urmări comportamentul
copilului. Tot ceea ce trebuie făcut este să introducem adresele de e-mail ale părinţilor şi să le dăm
codul de acces, cu ajutorul căruia se pot loga oricând să verifice progresul. Putem seta ca vinerea
părinţii să primească pe e-mail un raport pentru întreaga săptămână.
ACCESARE
Pe Google Search accesăm adresa:https://www.classdojo.com/

Pentru a deschide un cont pe această aplicaţie accesăm Don’t have an account şi, apoi, este
necesar să completăm formularul cu datele cerute. Parola sugerată de aplicaţie este automat
corelată cu adresa de e-mail şi memorată de sistem. Dacă avem deja cont, completăm adresa de
e-mail, parola apare automat şi Sign in.

Iată prima pagină care se va deschide în aplicaţie.
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CREAREA UNEI CLASE
Pentru a crea o clasă, accesăm New class şi selectăm nivelul la Grade.

Sharing points permite distribuirea informaţiilor către părinţi sau nu.

Acum trebuie să introducem numele elevilor. Apăsăm Add students.
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Avem mai multe variante de a introduce numele elevilor. Prima este să tastăm numele şi
prenumele fiecărui elev, adăugându-i pe fiecare în parte.

Sau putem importa lista cu numele elevilor dintr-un fişier Word sau Excel cu copy/paste.

După afişarea numelor, apăsăm Import list din partea dreapta, jos.
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Verificăm şi confirmăm corectitudinea informaţiilor şi apăsăm Continue.

Numele elevilor apar automat în clasă, iar ultimul pas este să salvăm.

Şi iată, în final, clasa.
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Când dorim să lucrăm pe grupe, aplicaţia permite împărţirea elevilor dintr-o clasă pe grupe.

Accesăm Add a group şi bifăm elevii pe care îi introducem în grupa respectivă.

De exemplu, pentru lecţia „Modern technology” am creat 4 grupe care să redacteze câte un
proiect pe diverse sub-teme: „Computers”, „Mobile phones”, „Smart TVs” şi „Tablets”, urmărind
avantajele şi dezavantajele.

TRIMITEREA UNEI SARCINI DE LUCRU
Prin intermediul meniului Portofolios putem trimite o sarcină de lucru sau tema pentru
acasă.
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Mai întâi, să învăţăm cum logăm elevii! În imaginea de mai sus, observăm opţiunea Choose
student log in method.
Sunt recomandaţi următorii paşi:

1. selectăm I’m not sure

Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. Această publicaţie reflectă doar punctul de
vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Titlul proiectului: Integrarea instrumentelor IT în predare – calea de a aduce elevii înapoi la şcoală
Programul Erasmus+
Acţiunea Cheie 1 – Proiect de mobilităţi individuale pentru educaţie şcolară
Nr. de referinţă: 2018-1-RO01-KA101-048123
Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu, judeţul Prahova

2. selectăm I’m not sure

3. Selectăm varianta din mijloc Enter text code

4. Accesăm butonul indicat în imaginea de mai sus pentru a descoperi codul.

5.
Se afişează codul, care din motive de securitate se resetează după 1 oră. De
asemenea, sunt afişate şi instrucţiunile pentru elevi. Dacă elevii se conectează de acasă, se
descarcă coduri de conectare individuale (imaginea de mai sus, dreapta, jos) – un fişier pdf care
conţine codul QR şi instrucţiunile de conectare pentru fiecare elev în parte, însă această opţiune
este valabilă doar dacă elevii au posibilitatea să scaneze codul QR.
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TRIMITEREA SARCINII DE LUCRU
Revenim la meniul Portofolios, unde, în partea stângă a ecranului, găsim opţiunea
Createactivity.

Completăm numele activităţii, instrucţiunile de realizare, putem ataşa o fişă de lucru (la
momentul redactării prezentei lucrări această opţiune nu este disponibilă) şi trebuie selectat sub
ce formă va fi efectuată şi trimisă sarcina de lucru de către elevi – text, înregistrare video,
fotografie sau desen, după care se trimite prin Assign to class.
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CLASS STORY
Cu ajutorul acestei opţiuni, putem distribui fotografii, fişiere sau alte evenimente.

OFERIREA DE FEEDBACK
Se selectează elevul căruia dorim să-i oferim feedback şi apare pe ecran o fereastră care
conţine descriptorii pozitivi (Positive) şi cei negativi (Needs work).

În cazul Positive, există o serie de descriptori pre-stabiliţi, însă fiecare profesor poate edita
proprii descriptori de comportament. Acest lucru poate fi făcut prin Edit skills.
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Spre exemplificare, alegem descriptorul „Helping others” pe care dorim să-l edităm în limba
română şi îl selectăm.

Ştergem textul în limba engleză, tastăm „Altruism”, putem modifica numărul de puncte
acordat pentru acest descriptor şi salvăm. În acelaşi mod, le edităm pe celelalte.

Dacă vrem să adăugăm un descriptor nou, apăsăm Addskill şi îl edităm în fereastra apărută
pe ecran.
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Am editat descriptorul ATENT şi iată rezultatul!

În cazul descriptorilor negativi, aplicaţia nu are niciunul pre-stabilit.

De fapt, este recomandabil să utilizăm această aplicaţie pentru a-i motiva pe elevi, prin
creşterea dorinţei lor de a primi puncte. Totuşi, ne putem gândi şi la câţiva descriptori care să le
ofere părinţilor o informare cât mai corectă în legătură cu progresul elevilor. Trebuie multă atenţie
în formularea descriptorului „negativ” şi a numărului de puncte acordat acestuia.
Un exemplu poate fi:
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COMUNICAREA CU PĂRINŢII
Trimiterea mesajelor către părinţi se poate efectua foarte uşor prin accesarea opţiunii
Messages.

Invitarea părinţilor este mai facilă prin opţiunea Invite parents.

Sau printr-un cod tip text emis automat de aplicaţie şi care poate fi văzut într-un fişier pdf
prin Download parent invites.
Părinţii accesează https://home.classdojo.com/, selectează Parent în centrul ecranului şi
introduc codul. Apoi, selectează I'm ___'s Parent, introduc numele şi prenumele, adresa de e-mail
şi crează o parolă înainte de a apăsa Sign up.
Prin e-mail, părinţii primesc un link pe care-l accesează, şi urmează aceiaşi paşi ca mai sus.
TOOLKIT
Este un set de instrumente de lucru ale aplicaţiei care sunt menite să faciliteze utilizarea
acesteia de către profesori.
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În continuare, vom analiza fiecare dintre componentele sale.
Group Maker – generează automat grupuri de elevi de orice mărime; poate crea grupuri de
elevi pe care nu-i dorim să lucreze împreună.

Music- fundalul muzical îi poate ajuta pe elevi să se concentreze mai bine sau să le ofere o
atmosferă relaxantă în timpul activităţii.

Noise Meter - arată elevilor când sunt prea gălăgioşi

Timer – afişează timpul rămas pentru încheierea activităţii. Dacă mai este nevoie de timp, se
poate seta cu uşurinţă.
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Today – se adaugă anunţuri zilnice, un mesaj de întâmpinare sau planul de activităţi pentru
ziua respectivă.

Random – se alege un elev la întâmplare pentru o anumită activitate. Pentru a alege un alt
elev se apasă Pick again.

Directions – funcţionează ca un avizier unde sunt afişate instrucţiunile.

Think Pair-Share – crează o întrebare pentru elevi asupra căreia să reflecteze, să discute pe
perechi.
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ATTENDANCE (Prezenţa elevilor) - prin click pe fiecare elev sau, dacă toţi elevii sunt prezenţi,
apasăm Mark all present din partea de jos, stânga ecranului. Pentru a schimba statutul, facem
click pe elevul respectiv
Absent
Present
Tardy (Întârziat)
sau
Left early (Plecat mai devreme)

Nu uitaţi să salvaţi – Save attendance – dreapta, jos!
SELECT MULTIPLE – facilitează selectarea mai multor elevi cărora dorim să le oferim acelaşi
feedback. Selectăm elevii prin click pe fiecare, apoi prin Give Feedback se alocă descriptorii.

Random şi Timer funcţionează în acelaşi mod prezentat în cadrul Toolkit.
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BIG IDEAS – este un alt instrument al aplicaţiei. Aici găsim câteva activităţi prin care elevii
sunt ajutaţi să-şi gestioneze emoţiile.

În concluzie, ClassDojo este un instrument de evaluare a comportamentului elevilor în timpul
activităţilor. Beneficiile sale sunt mult mai vizibile pentru elevii din clasele primare şi gimnaziu,
sporindu-le atenţia şi motivaţia spre învăţare, colaborare, spirit de echipă, spre succes.
Aplicația Study Stack - studystack.com
Study Stack este un instrument gratuit care ajută elevii să memoreze informații în mod
distractiv. Elevii și cadrele didactice își pot crea propriile cartonașe sau pot folosi câteva din
milioane de cărți flash care au fost deja create de alții.
Pentru fiecare set de cartonașe introduse, StudyStack site-ul web generează automat mai multe
moduri în care elevii pot studia și revizui materialul pe care nevoie să-l învețe, reușind să reducă
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plictiseala. De asemenea, profesorii pot intra o singură dată pe platformă și să creeze materiale
pentru diferite activități.
Odată ce o definiție a fost stabilită, ea nu este memorată direct. Elevii au oportunități
multiple pe o perioadă extinsă de timp pentru a întâlni noul termen într-o varietate de contexte
normale. Ei trebuie să citească, să audă, să scrie și să vorbească, astfel încât cuvântul să fie
internalizat și devine parte din vocabularul lor utilizabil.
StudyStack este o resursă extrem de eficientă pentru profesori și elevi în consolidarea
vocabularului într-un mod creativ și atrăgător.
Acest instrument de predare și învățare poate fi utilizat într-o varietate de moduri menite să
sprijine achiziția și înțelegerea vocabularului, deoarece permite multiple oportunități de a utiliza
cuvintele cheie. Metodele adecvate de utilizare pot include:
• Potrivirea cuvintelor și a semnificațiilor lor
• Găsirea unui sinonim sau antonim
• Utilizarea imaginilor (dacă este cazul)
• Crosswords
• Teste
1. Tastează adresa http://www.studystack.com, apasă butonul Log in. Te poți loga folosind
contul Facebook sau creează un cont în aplicație.

2. După logare se deschide această pagină. Click pe „Create new stack”
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3. Asigurați-vă că veți completa toate detaliile de mai jos în meniul „Settings” și dați click pe
„Save changes”

4. Dați click pe meniul „Data” si scrieți întrebările şi răspunsurile . Dați click pe „+ add blank
rows”, dacă vreți să adăugați mai multe întrebări și răspunsuri. Pentru a salva dăm click
pe „Save changes”.

5. În meniul „Home/My stacks” putem vedea setul de întrebări și răspunsuri pe care l-am
creat și putem să-l edităm.
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6. Apăsând pe fiecare din pictogramele de mai jos puteți să accesați diferite jocuri bazate pe
setul de întrebări ales.

7. Se poate trece printr-un set de flashcards înainte de a juca alte jocuri. Pe măsură ce treci
prin ele poți să apeși pe „Know” sau „Don’t know” pentru a vedea cât de multe
cunoștințe ai din subiectul respectiv.

8. Dacă vrei să adaugi imagini pentru jocuri , click pe tab-ul „Slides” şi urmaţi instrucțiunile
descrise în filmulețul video, disponibil la „show me how”
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9. Dacă vrei să folosești un stack creat de un alt coleg, mai întâi caută după subiect, dă click
pe „Study Stack” şi o să apară fereastra de mai jos . Scrie subiectul pe care îl cauți și
apasă căutare.

10.

Dă click pe unul din stack-urile apărute.

.
11.

După ce s-a deschis, în josul paginii o să apară opţiunea „Export”.
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12.

Dă click pe butonul „EXPORT”. Mergi la „Delimited Export” şi apasă „Export”

13.

Selectează textul apărut și dă click dreapta, apoi apasă pe „Copy”

14.
Te întorci în pagina principală a contului și apeși„My stack”, apoi „Create new
stack”, se deschide fereastra unde trebuie să completezi descrierea. După ce ai completat
apeși butonul „Save Changes”.
15.
Mergi la butonul „Data”

Apasă „Import Text”. Se introduce textul copiat în această casetă, se apasă butonul „Import”
şi apoi „Save Changes”
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16. Te întorci în „My stacks”şi poţi vedea că noul Stack a fost importat şi apare în lista ta.
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17.
Poți să distribui elevilor tai stak-ul, deschizând stak-ul şi distribuind adresa URL din
browser, ca în imaginea de mai jos.

Aplicația Lyricstraining - lyricstraining.com
Profesorii de limbi moderne au la dispoziţie o aplicaţie modernă – Lyricstraining, prin
intermediul căreia pot utiliza cântece în predarea limbii străine respective. Hiturile sunt o sursă
inepuizabilă de resurse de exersare nu doar a vocabularului, ci şi a unor probleme de gramatică.
Mai mult, competenţele vizate sunt: înţelegerea textului audiat, identificarea informaţiilor
necesare din liste, îmbunătăţirea pronunţiei.
Iată paşii care trebuie urmaţi pentru a utiliza această aplicaţie!
După ce am dat căutare pe Google Search, şi selectăm https://lyricstraining.com/ se
deschide fereastra de mai jos, în care selectăm opţiunea GO TO WEB din partea de sus a ecranului.

Apare pagina de început a aplicaţiei:
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Limba se poate selecta tot de pe această pagină. Rulaţi şi jos, în partea stângă, veţi găsi
această opţiune (Engleză, Franceză, Spaniolă).

Bineînţeles, trebuie să ne logăm fie prin Facebook, fie printr-un cont nou prin Sign up la
prima utilizare.

Ulterior, logarea se va face prin Log in.

Limba străină care urmează a fi exersată se setează de pe prima pagină.
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Cea mai uşoară formă de utilizare este accesarea melodiilor deja existente. Să presupunem
că dorim să realizăm o lecţie specială de Crăciun. O sugestie metodologică ar fi organizarea unui
concurs pe grupe. Prin tragere la sorţi, fiecare grupă va primi un colind pe care să-l asculte şi să-l
completeze. Va câştiga grupa care a greşit cel mai puţin.
Procedură:
Căutăm primul colind în bara de sus

la Genres, selectăm Christmas

Rulăm pagina selectând colindul dorit sau îl putem căuta prin Search.
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Fiecare melodie este sub forma unui exerciţiu prestabilit de completare a spaţiilor
libere pe niveluri – beginner, intermediate, advanced, expert, în funcţie de numărul de
cuvinte care lipsesc.

Apoi alegem modul de desfăşurare al exerciţiului(sus, dreapta): Write (elevii vor tasta
cuvântul care lipseşte) sau Choice (elevii vor alege varianta corectă din cele afişate în dreapta
ecranului printr-un click). Şi începem jocul!

În fereastra care se deschide putem observa scorul (Score), numărul de spaţii (cuvinte) de
completat (Gaps), câte răspunsuri corecte (Hits) şi câte greşite (Falls)
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Iată cum arată jocul în modul Choice

şi în modul Write

La final, iată rezultatul

Însă profesorii pot să construiască propriul exerciţiu, alegând anumite cuvinte din cântec,
conform temei lecţiei, prin activarea butonului New exercise. Se alege un titlu şi se selectează
nivelul de dificultate, apoi se alege modalitatea de rezolvare – Write (elevii vor tasta cuvântul care
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lipseşte) sau Choice (elevii vor alege varianta corectă din cele afişate în dreapta ecranului printr-un
click). Nu uitaţi să salvaţi! Exerciţiile personalizate vor fi salvate în meniul New Exercise.

În imaginea de mai sus am evidenţiat butonul New exercise, iar în imaginea de mai jos este
indicată locaţia exerciţiului dumneavoastră.

De asemenea, aplicaţia permite printarea exerciţiului cu spaţiile libere, astfel încât nu este
neapărat nevoie ca elevii să fie în faţa unui calculator, iar exerciţiul poate fi efectuat în clasă sub
forma unei fişe de lucru.
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Ei ascultă melodia şi completează spaţiile libere. În funcţie de modul de lucru ales, pe fişa de
lucru vor apărea doar versurile, iar elevii vor asculta cu atenţie şi vor scrie cuvântul lipsă sau vor
alege cuvintele lipsă din lista prestabilită de profesor.

Imprimarea sub formă de fişă de lucru/test

Imprimarea versurilor complete
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Totuşi, crearea şi editarea versurilor unui cântec în această aplicaţie nu este facilă din
moment ce trebuie setat timpul de începere a fiecărui vers.
Deschidem Lyricseditor, urmând paşii din imagini: My Lyrics → AddLyrics → Lyricseditor

Mai întâi, se caută videoclipul în meniul lyricseditor şi se selectează din lista afişată. Apoi, se
complează toate detaliile şi informaţiile despre melodie care pot fi găsite pe Wikipedia sau
Last.fm.
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Pentru a începe sincronizarea versurilor, se selectează butonul Lyrics din partea de jos a
ecranului, lângă butonul Details. O variantă este scrierea versurilor rând cu rând în timp ce
videoclipul rulează, dar calea mai uşoară este importarea versurilor de pe alte website-uri
(MetroLyrics, LyricWikia, A-Z Lyrics). După ce se verifică scrierea corectă şi punctuaţia, precum şi
concordanţa între versuri şi versiunea din videoclip, se poate începe sincronizarea prin selectarea
şi editarea fiecărui vers în parte. Se seteaza timpul pentru primul vers – de obicei momentul 0 al
cântecului, apoi cu ajutorul butonului
se marchează începutul fiecărui vers, în faţa căruia va
apărea timpul.
După finalizarea etapei de sincronizare, exerciţiul poate fi salvat ca Draft sau Pending
Review. În prima situaţie, doar autorul are acces şi îl poate utiliza. În cazul ultimei situaţii, exerciţiul
va fi verificat de către reprezentanţii site-ului înainte de a fi public. Verificarea este un proces de
durată, însă link-ul melodiei poate fi distribuit altor persoane.

Această aplicaţie este una dintre cele mai bune instrumente online pentru învăţarea limbilor
străine. Simpla expunere la sunetele altei limbi le permite elevilor să-şi formeze auzul să
recunoască acele sunete într-un timp limitat. Există mii de cântece disponibile, iar modul karaoke
(unde sunt afişate versurile complete) este pe placul tuturor.

Platformeeducaţionale
Platforma educațională EDMODO (https://edmodo.com)
Platforma educațională Edmodo permite comunicarea conținuturilor, distribuirea
dechestionare, sarcini de lucru, gestionarea comunicării cu elevii, colegii profesori șipărinții.
Facilități oferite de platforma Edmodo sunt:
• Este gratuită;
• Are interfață prietenoasă (asemănătoare cu Facebook);
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•
•

Este accesibilă online sau folosind orice dispozitiv mobil, inclusiv Android şi iPhone;
Pentru utilizarea platformei Edmodo nu este necesară decât o conexiune la internet,
nefiind nevoie ca utilizatorii să instaleze vreun program;
• Edmodo are caracteristici specifice pentru instituţii, pentru şcoli şi alte departamente
putând fi accesat gratuit de către administratori;
• Oferă gratuit oportunităţi de comunicare pentru profesori, studenţi, părinți şi
administratori prin intermediul unei reţele sociale sigure;
• Platforma Edmodo este un mediu controlat în care profesorul poate vedea fiecare mesaj,
fișier sau conținut distribuit de către membrii clasei lui. Toate aceste date sunt vizibile și
pentru părinți;
• Se pot posta materiale şi cursuri destinate clasei, link-uri şi clipuri video;
• Se pot transmite teme cu termen de finalizare personalizat. Tema poate fi alocată unui
grup/clasă sau mai multor clase;
• Se pot realiza sondaje de opinie printre grupurile administrate;ot fi
• Se pot insera anunţuri pentru şcoală sau alte forme cu conţinut digital – blog-uri, link-uri,
imagini, video, documente, prezentări;
• Se pot crea și lansa teste (quiz-uri);
• Se poate oferi feedback la teste/teme.
Dezavantaje:
• Este în limba engleză;
• Materialele de predare/evaluare sunt încărcate în Library sub forma unor foldere, iar
localizarea lor facilă de către elevi este condiționată de abilitatea profesorului de
organizare, respectiv structurare a resurselor;
• Snapshot-generează teste standard doar in limba engleză.
Deschideţi un browser şi introduceţi în bara de adrese https://edmodo.com şi iată cum arată
fereastra aplicaţiei edmodo:
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Conectarea se poate realiza ca profesor (I’m a Teacher), ca elev (I’m a student) sau ca
părinte (I’m a parent). Se poate folosi pentru logare un cont Google.

Pagina este structurată astfel:
Meniul orizontal

Panoul stângcuprinde:

- secțiuneaClasses

şi
secţiunea
Groupspentruadministrareagrupuril
or deelevi/clase

Panoul central cuprinde:

- secțiune

destinată
scrieriimesajelor,
lansăriitestelor, distribuirii oricăruitip de fișier.
Panoul drept cuprinde:

- Secțiunea
- secțiuneaTopics

(categorii

desubiecte)

- SecțiuneaCommunitiesputeți
gestionadin cecomunități săfaceți
parte.

Group
Code(dacă ați accesat o
clasă)cu
opțiuni
pentruresetarea/blocare
acodului,
optiuni
pentruinvitarea
membrilor
șioptiuni
pentru invitareapărinților
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Crearea unei clase
Pentru crearea unei clase se parcurg următorii paşi:

Se adaugă elevi la clasă:

Comunicarea cu părinţii:
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După crearea clasei şi adăugarea elevilor la clasă, clasei i se asociază un cod şi fiecare elev
primeşte un username:

Crearea unui test (quiz) pentru o clasă sau un grup:
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Se adaugă întrebările şi se completează răspunsurile corecte.

Dând clik pe
se pot adăuga testului alte întrebări. La finalizarea testului se apasă
butonul Done.
Elemente de interfaţă
Semnificaţie
Points
Se setează punctajul acordat pentru răspuns corect.
Se editează cerința. De asemenea, se pot atașa fisiere deorice tip și linkQuestion prompt
uri.
Se adaugă variantele de răspuns. În mod implicit suntdouă variante, dar
Reponses
se pot adăuga mai multe selectând Addreponses.
Set correct answer
Se stabilește răspunsul corect.
Testul poate fi setat cu întrebări și variante de răspuns în ordine aleatorie, afișează lafiecare
întrebare punctajul total al testului și permite exprimarea prin numere întregi apunctajelor
parțiale acordate la variantele corecte ale unei întrebări.La final, aplicația oferă notificarea primirii
unui test de la elev și face o analiză asupraprogresului elevilor de la o testare la alta, fiind foarte
utilă în prelucrarea statistică arezultatelor și ameliorarea situației școlare.
Rezultatele testului sunt redate:
- pe grup/clasă grupate în ordine descrescătoare, cu statistică pe fiecare întrebare;
- individual, afișându-se și răspunsurile date de acesta.
Rezultatele unui anume elev sunt evidențiate astfel:
- cu verde sunt răspunsurile corecte;
- cu roșu cele greșite;
- cu albastru sunt întrebările la care trebuie să intervină profesorul spre notare,acestea
nefiind corectate automat (cele de tip răspuns scurt sau completare despații libere).
Vizualizarea de către elevi a rezultatelor la teste este foarte facilă.Va trebui să dea clic pe
butonul „Quiz results”.
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Platforma educațională Trello(https://trello.com)
Trello reprezintă un instrument de management al timpului ce permite gestionarea eficientă
a sarcinilor în diferite proiecte profesionale sau personale. Platforma oferă atât posibilitatea
administrării individuale a diferitelor activități, cât și colaborarea cu alte persoane în organizarea
unor acțiuni comune.
Trello este conceput pentru a facilita respectarea termenelor limită cu scopul de a eficientiza
planificarea etapizată a unor evenimente și de a gestiona simultan diverse activități.
Realizatorii Trello descriu aplicaţia ca pe un instrument care „îţi organizează proiectele pe
panouri virtuale” (boards). Fiecare utilizator poate să-şi organizeze şi să-şi administreze proiectele
de lucru direct de smartphone sau tabletă.
Trello este un instrument online pentru eficientizarea proceselor de lucru trebuie să
cuprindă anumite funcționalități de bază: gestionarea sarcinilor, calendar și/sau time tracking,
încărcarea de fișiere multimedia, anumite integrări utile și acel element „zen” care te face să
constați că, într-adevăr, tool-ul cu pricina îți simplifică viața.
Deschideţi un browser şi introduceţi în bara de adrese https://trello.com şi iată cum arată
fereastra platformei Trello:

Conectarea la platformă se poate face foarte uşor cu un cont Google sau se poate crea un
cont de acces la platformă, nu neapărat cu contul Google.

Creatorii Trello și-au propus să păstreze conceptul de post-it-uri pe perete, cu simplitatea sa
jucăușă, și să îl transpună în interfața online a platformei sub formă de carduri drag & drop, care
se pot permuta de la o listă de sarcini la alta.
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După conectare fereastra Trello apare astfel:

Aceasta poate fi organizată în trei liste: TO DO, DOING, DONE.
Trello cucerește din multe motive, printre care:
• Colaborarea facilă pe taskuri în timp real, indiferent de loc, device sau sistem de
operare (este și perfect responsiv).
• Ușurința cu care poți începe lucrul, fără a te îngloda în tot felul de setări inițiale și
amănunte nesemnificative.
• Adaptabilitatea față în față cu numeroase scenarii și contexte de utilizare.
Boardurile (panourile) – Listele de sarcini – Cardurile (sarcini individuale)
În momentul în care intri într-un board, poți vedea dintr-o privire toate listele și cardurile
proiectului respectiv, marcate coloristic în funcție de prioritate sau urgență.
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De la butonul „+”se poate crea un nou panou (panou Create Board...) sau o nouă echipă
(Create Team... sau Create Team Business...).
Crearea unei noi echipe şi editarea proprietăţilor acesteia urmată de salvarea modificărilor.

Crearea unui nou board (panou):

Pentru fiecare board se pot crea liste de priorităţi cu conţinut divers:

Fiecărei liste i se pot adăuga mai multe carduri cu diferite conţinuturi care pot fi inserate în
diferite moduri:
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Adăugarea conţinutului într-un card se realizează dând clic pe numele cardului

SecţiuneaADD TO CARD: se pot adăuga membri (Members), etichete (Labels), liste de
verificare (Checklist), calendar și notificări în apropierea deadline-urilor(Due Date), ataşamente
(Attachment).
Secţiunea ACTIONS permite efectuarea unor operaţii: mutare (Move), copiere (Copy),
urmărire (Watch), arhivare (Archive), distribuire (Share).
Inserarea ataşamentelor (Attachment)
Ataşamentele se pot insera din mai multe surse: Computer, Trello, Google Drive, Dropbox,
OneDrive sau se poate insera un link către o anumită resursă informaţională (Attach a link).
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Încărcarea materialelor

Computer

Trello

Google
Drive
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Attach a
link

Crearea şi dezvoltarea unei platforme educaționale de învățare utilizând aplicațiile GoogleApps
Datorită dezvoltării tehnologiilor de comunicare, informaţia este accesibilă pentru un număr
din ce în ce mai mare de persoane şi în diverse forme.
Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de
învăţare utilizând în mod exclusiv Internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus o
serie de facilităţi referitoare la partajarea informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în
cooperare, posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme etc.
Google Apps este un pachet gratuit de unelte de comunicare şi colaborare. Suita include
Google Mail, Google Forms, Google Docs, Google Sites, precum şi unelte administrative, serviciu
de suport clienţi şi diverse aplicaţii pentru integrarea pachetului cu sistemele IT existente. Aşa că
aceste aplicaţii au venit în ajutorul profesorilor şi elevilor, care pot face schimb de informaţii şi idei
mai uşor. Folosind aplicaţiile Google Apps atât profesorii cât şi elevii vor putea să partajeze fişiere
şi să colaboreze în timp real, conlucrând la aceleaşi documente sau la aceleaşi proiecte.
Cu ajutorul aplicației Google Sites, se poate dezvolta o platforme online la nivelul oricărei
discipline. Profesorul poată începe o lecţie introductivă bine structurată în sala de clasă, pentru ca
apoi sǎ continue cu materiale online distribuie selectiv.
În esenţă, e-learning-ul reprezintă o componentă modelului de invăţare bazat pe tehnlogie,
cu suporturi virtuale, de cealaltă parte aflându-se modelul clasic, bazat pe suporturile cunoscute
(modele fizice). Ambele alcătuiesc procesul de învăţământ bazat pe resurse din accepţiunea
modernă.
De ce este nevoie de utilizarea tehnologiei la clasa şi în şcoală
- Predarea şi învăţarea au evoluat.
- Învăţarea este accesibilă de oriunde, oricui.
- Google investeşte în educaţie deoarece se ştie că predatul şi învăţatul evoluează
încontinuu (din totdeauna).
- Noi instrumente sunt disponibile, noi metode didactice, noi modele de învăţare şi noi
abilităţi sunt necesare pentru lumea noastră globalizată.
- Trebuie să acceptăm că modul prin care noi am învăţat este diferit faţă de modul în care
elevii învaţă acum.
- Internetul este cea mai bună platformă.
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- Internetul revoluţionează multe aspecte ale vieţii şi industriilor noastre şi credem că este
un instrument solid pentru învăţat şi lucratul împreună.
Crearea şi dezvoltarea unei platforme de învățare cu ajutorul aplicaţiei Google Sites
Site-uri Google este o aplicaţie online gratuită cu ajutorul căreia crearea unui site devine la
fel de uşoară ca redactarea unui document.
Evoluţia în domeniul informatic a determinat apariţia şi dezvoltarea a numeroase
instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor platforme de e-learning,
care au devenit tot mai familiare profesorilor şi elevilor. Platforma e-learning construită cu ajutorul
instrumentelor Google – Google Sites - poate fi definită ca o învăţare la distanţă într-un mediu
educaţional evolutiv şi bazat pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu
metode bazate pe mijloace IT şi având ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale
educabililor. Învăţarea prin e-learning se bazează pe o predare modernă, într-o altă modalitate
decât cea clasică, mult mai atractivă şi în care un rol important îl au consolidarea cunoştinţelor şi
evaluarea, realizate într-o manieră atractivă şi adaptabilă nevoilor, atât a celor care dirijează
învăţarea, cât mai ales a educabililor – elevii.
O platformă oferă un mediu constructivist, interactiv şi integrat, centrat pe învăţare şi în
acest context al învăţării vor fi evidenţiate în continuare avantajele care se remarcă din punctul de
vedere al profesorului, dar şi din cel al elevului.
Principiul de bază al platformei presupune o învăţare prin colaborare, bazată pe proiecte şi
sarcini individuale şi de grup. Astfel, învăţarea devine eficientă când profesorul construieşte un
material de învăţare, pentru ca elevii săi să interacţioneze cu acest material de învăţare şi să
experimenteze, pentru a înţelege. În acest context, elevul este parte a unei comunităţi de învăţare,
în care este pus în situaţia de a înţelege ce are de făcut, de a explica celorlalţi şi de face împreună.
Elevii pot parcurge un astfel de curs când, unde şi cum doresc, deoarece prin forma şi
structura sa, un curs realizat şi implementat pe o platformă este adaptat necesităţilor lor, accesibil
oricând şi oriunde, chiar şi în afara clasei, permiţând colaborarea prin instrumente de comunicare
moderne. Organizarea informaţiilor este ierarhică: la bază se află cursurile/lecţiile/olimpiadele etc.
care compun subcategorile şi care la rândul lor alcătuiesc categoriile de bază, accesul la cursuri
fiind foarte uşor.
Platforma permite o bună comunicare şi colaborare între profesor şi elevii săi, dar şi între
elevi.
Elaborarea unui curs de către profesor poate ţine seama de particularităţile grupului căruia
se adresează şi deşi profesorul este constrâns de un curriculum, el poate să abordeze întregul
conţinut al acestui curriculum adaptat nevoilor grupului supus instruirii. Reuşita însuşirii
cunoştinţelor dintr-un curriculum este asigurată de modalitatea de abordare, adaptată nivelului,
nevoilor şi particularităţilor membrilor unui grup, care poate să fie un grup de elevi, o clasă sau de
ce nu, mai multe clase care vizează un conţinut comun.
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Referitor la resursele care se pot adăuga la un curs, se poate spune că acestea sunt variate:
cărţi în format electronic, pagini cu conţinut atractiv, adrese URL, galerie de imagini, fişiere de
orice tip – documente, prezentări etc.
Formulare (Google Forms)
Alături de cele enumerate anterior cu referire directă la predare-învăţare, menţionăm rolul
deosebit de important pe care îl are evaluarea şi care poate fi realizată cu ajutorul Formularelor
Google.Pot fi realizate diferite modalităţile de elaborare a testelor, care se pot afişa în ordine
aleatoare în test, modalităţile de combinare şi structurare a testelor, modalităţile de aplicare, care
permit definirea timpului de lucru – durata testului, data şi ora când acest test poate fi susţinut,
aspectele legate de permisiunea de a repeta susţinerea testului pentru îmbunătăţirea rezultatelor,
precum şi diversele rapoarte pentru utilizatorii care au susţinut testul şi care se obţin după
aplicarea unui test, de la analiza pe ansamblu, până la analiza pe itemi, cu obţinerea unor diferite
statistici şi multe altele.
În aceste teste corectarea este automată, fiind eliminat în acest fel subiectivismul care poate
afecta nota acordată. Însă este important cum defineşte profesorul modalitatea de acordare a
punctelor/notelor pe itemi raportat la ansamblul testului (Aplicaţia Flubaroo).
Trebuie de precizat că înainte de a elabora un formular sau un chestionar utilizatorul trebuie
să aibă cunoştinţele necesare privind rolul şi structura acestora, precum şi unele exemple din
diverse domenii. În termenii utilizaţi de Google, un Formular are un Titlu (Title), ca format o Temă
(Theme) şi ca structură o mulţime de Întrebări (Questions) considerate Item-uri. Întrebările pot fi
de următoarele tipuri: Text, Paragraph text, Multiple choice, Checkboxes, Choose from a list, Scale,
Grid, Date, Time. Există formulare simple (de exemplu, formularul pentru Contact), dar şi
formulare şi chestionare foarte complexe ce necesită diverse prelucrări ale informaţiilor stocate.
Unele din aceste prelucrări sunt oferite automat de către Google Drive.
Formularele pot fi utilizate în diverse scopuri: sondaje, chestionare, colectare de date,
formulare de înscriere la diferite activităţi etc.Răspunsurile la întrebări sunt păstrate într-un fişier
de tip foaie de calcul. Fiecare răspuns are un marcaj de timp, care indică data şi ora la care a fost
completat formularul.
Crearea unui formular
Paşii pentru crearea unui formular sunt următorii:
Google Drive→New→More→Google Forms→Blank Form sauFrom a template
Crearea unui formular From a Template
Folosind această opțiune se deschide galeria cu diferite tipuri de formulare predefinite
Template Gallery
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Se alege template-ul dorit sau Blank în funcţie de conţinutul şi destinaţia pe care o are
formularul.
Crearea unui chestionar (Forms) din opţiunea Blank
Pas 1: se dă clic pe Blank
Pas 2: se dă nume formularului în zona din stânga

. De exemplu

Pas 3: se poate adăuga o descriere a chestionarului
Pas 4: apoi se adaugă itemii care alcătuiesc chestionarul

Se activează opțiunea Require response in each row
Se poate vizualiza
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Rezolvarea testului şi primirea răspunsurilor
Completarea formularului de către o persoană va determina (după acţionarea butonului
submit/trimite), stocarea informaţiilor prin crearea unei foi de calcul. Aceasta se creează automat
cu numele Formular Contact (Responses) şi a unui Summary of responses.
Iniţial, după ce s-a creat formularul apare în meniul de sus Responses (0). Cel care a creat
formularul (utilizatorul cu cont Google) are următoarele opţiuni pentru stocarea răspunsurilor de
la respondenţi:
• stocarea informaţiilor într-o foaie de calcul nouă

• folosind funcţia “Summary of responses” se vizualizează toate informaţiile primite de la
respondenţi împreună cu prelucrările corespunzătoare.

Corectarea testului utilizând aplicaţia Flubaroo
Aplicaţia Flubaroo este oferită gratuit de Google. La prima utililizare aceasta trebuie
instalată.
Pentru corectarea testului cu aplicaţie Flubaroo este necesară primirea a cel puţin 3
răspunsuri. Unul dintre răspunsuri trebuie să fie cel cu rezolvările corecte şi este completat de
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autorul testului înainte de configurarea corectării testului cu Flubaroo; răspunsul corect va fi
utilizat ca reper în evaluare pentru celelalte răspunsuri.

Pas 1: se copiază răspunsurile din foaia de calcul inițială într-o nouă foaie de calcul care se
redenumește (sau se deschide direct foaia de calcul inițială)

Pas 2: se alege Grade Assignment din meniul Add-ons opțiunea Flubaroo
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Se apasă butonul Continue și răspunsurile împreună cu procentele de răspuns corect vor fi
încărcate în foaia de calculGrades creată prin Flubaroo.

Site Google (Google Sites)
Există foarte multe opţiuni, care pot fi luate în considerare, atunci când vine vorba de
crearea şi găzduirea unui site. Una dintre aceste opţiuni este Google Sites un serviciu uşor de
folosit. Poate reprezenta o alegere destul de bună, pentru că utilizatorul îşi poate face singur
designul.
Pricipalele caracteristici:
• Pentru a crea un Google Sites nu este nevoie de cunoştinte avansate de web developer.
Sistemul este uşor de folosit, există şi opţiunea ca mai mulţi useri să editeze conţinutul site-ului.
• Pentru a putea crea un site Google, este nevoie de adresa de Gmail
După intrarea pe contul de Google Sites, se poate începe crearea site-ului. Sistemul va
direcționa utilizatorul pas cu pas prin procesul de configurare. Se poate personaliza pagina prin
adăugarea propriului logo şi prin alegerea unui template. Există, de asemenea, câteva opţiuni
foarte interesante, cum ar fi: upload-ul de fişiere şi adăugarea de comentarii. Partea cea mai bună
este că totul este gratuit.
• Uşor de construit
Se poate construi un site fară a şti nici măcar o linie de cod. Este la fel de uşor ca şi
redactarea unui document. Şi pentru a economisi mai mult timp, pot fi alese template-uri
predefinite.
• Editare intuitivă
Google Sites foloseşte pentru crearea şi actualizarea site-urilor un editor foarte intuitiv care
face această sarcină la fel de uşoară ca şi redactarea unui document. Cu click and drag se pot
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include în pagina Web diverse elemente precum documente, videouri, imagini, calendare şi multe
altele.
Crearea unui site Google
Pentru crearea unui site Google se parcurg paşii:
Google Drive→New→More→Google Sites
În urma acestor pași se deschide următoarea fereastră

În zona Untitled Site se dă nume site-ului care va fi creat.
În zona

se introduce numele site-ului și se poate atașa și un logo al

site-ului
.Un site creat poate conține mai multe pagini. Acestea pot fi pagini
principale sau pot fi subordonate ale altor pagini.
Panoul din dreapta conţine tab-urile:
a) INSERT - folosit pentru a insera diferite obiecte în paginile site-ului: casete de text
(TextBox), imagini (Images) sau se poate alege aspectul paginii (Layout);
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b) PAGES – folosit pentru a adăuga pagini sau subpagini noi (Add subpage), pentru a face o
pagina pagina principală (Make Homepage), pentru a copia/duplica o pagină (Duplicate
page), pentru a da nume unei pagini (Properties) sau pentru a o ascunde la vizualizare
(Hide from navigation);

c) THEMES – folosit pentru a alege o anumită temă pentru paginile site-ului

Din secţiunea Change image se poate schimba imaginea de fundal (background) a titlului
paginii. Imaginea poate fi încărcată din calculator (Upload) sau pot fi alese (Select image...)din
galeria de imagini a aplicaţiei(Gallery), sau de pe un site a cărui adresă web se cunoaşte (By URL),
sau căutând cu un motor de căutare (Search), dintr-un album personal (Your albums) sau de pe
Google Drive.

Adăugarea conținutului într-o pagină:
1. Folosind o casetă de text (Text Box): Insert →Text Box
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2. Folosind unul din obiectele din panoul din dreapta

Meniul site-ului poate fi vizualizat din colțul stânga-sus

După adăugarea paginilor, personalizarea acestora și adăugarea conținuturilor site-ul poate
fi vizualizat, poate fi distribuit şi altor persoane, i se poate afla link-ul pentru publicare și poate fi
publicat.

Adresa implicită a site-ului se poate vizualiza de la butonul Copy published site link
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Butonul More

are mai multe opţiuni printre care duplicarea site-ului

(Duplicate site), introducerea unui URLs (altul decât cel implicit).
Butonul Publish are rolul de a face site-ul vizibil.

Avantajele pe care le oferă Platforma se pot remarca doar în urma elaborării, implementării
şi utilizării cursurilor pentru orice disciplină şcolară şi în care se recomandă să fie integrate cât mai
multe activităţi şi resurse. Avantajele evidenţiate în urma utilizării platformei sunt atât din partea
profesorului care propune elevilor săi cursuri atractive, cât şi din partea elevilor, aceştia din urmă
fiind încântaţi de învăţarea prin e-learning şi de tot ceea ce presupune aceasta.
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MATERIALE DIDACTICE

Colegiul “Ferdinand I” Măneciu
Disciplina: Informatică
Anul şcolar: 2018-2019
Profesor: Cătănescu Gabriela

Clasa: a IX-a A
Nr. ore: 9 ore

Proiectul unităţii de învăţare
Unitatea de învăţare 2: Algoritmi
Perioada calendaristică: 01.10.2018-30.11.2018
Conţinuturi (detalieri)

Etapele rezolvării problemelor.
Exemple

Noţiunea de algoritm.
Caracteristici. Exemple.

Competenţe specifice

Activităţi de învăţare
a) Formularea problemei (identificarea
datelor de intrare, a datelor de ieşire şi a
operaţiilor ce trebuie aplicate datelor de
Descompunerea rezolvării unei probleme în intrare în scopul soluţionării problemei);
paşi
Exemple: ecuaţia de gradul I şi II;
b) Elaborarea algoritmului;
Identificarea tipurilor de date necesare
pentru rezolvarea unei probleme (de c) Scrierea programului;
d) Testarea programului;
intrare, de ieşire, de manevră).
e)
Definitivarea
documentaţiei
programului;
f) Întreţinerea şi utilizarea programului.
Identificarea tipurilor de date necesare Definiţia algoritmului
pentru rezolvarea unei probleme (de
Exemple de algoritmi (algoritmul de
intrare, de ieşire, de manevră).

Resurse

Evaluare

Manual și site-ul
https://sites.google
.com/view/einform
atic

Fișe de lucru
Activitate de lucru
în laboratorul de
informatică

Observare
sistematică
şi notare

Test de verificare a

Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. Această publicaţie reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru
eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Titlul proiectului: Integrarea instrumentelor IT în predare – calea de a aduce elevii înapoi la şcoală
Programul Erasmus+
Acţiunea Cheie 1 – Proiect de mobilităţi individuale pentru educaţie şcolară
Nr. de referinţă: 2018-1-RO01-KA101-048123
Colegiul „Ferdinand I”, comuna Măneciu, judeţul Prahova

Conţinuturi (detalieri)

Date cu care lucrează algoritmii
(constante, variabile, expresii).

Operaţii asupra datelor
(aritmetice, logice, relaţionale).

Competenţe specifice
Activităţi de învăţare
Descrierea coerentă a unei succesiuni de rezolvare a ecuaţiei de gradul I şi II)
operaţii prin care se obţin din datele de Caracteristicile unui algoritm:
intrare, datele de ieşire.
- generalitate;
- claritate;
- finitudine.
Identificarea tipurilor de date necesare Clasificarea datelor: variabile, constante.
pentru rezolvarea unei probleme (de Structura unei expresii;
intrare, de ieşire, de manevră).
Definirea noţiunilor de operand şi
Descrierea coerentă a unei succesiuni de operator; exemplificare;
operaţii prin care se obţin din datele de Tipul unei expresii;
intrare, datele de ieşire.
Clasificarea expresiilor.
Operaţii asupra datelor de tip numeric:
- adunarea, scăderea, înmulţirea,
împărţirea.
Operatori logici:
Descrierea coerentă a unei succesiuni de
- not (negare), and (şi logic), or (sau
operaţii prin care se obţin din datele de
logic), xor (sau exclusiv).
intrare, datele de ieşire.
Operatori relaţionali:
- mai mic „<”, mai mic sau egal
„<=”, mai mare „>”, mai mare sau
egal „>=”, egal „=”, diferit „<>”;

Resurse
cunoştinţelor
teoretice
https://quizizz.com
/admin/quiz/5ca39
9f2668600001b07b
124/operatoriexpresii-evaluareaexpresiilor

Evaluare

Observare
sistematică şi
notare
Test sumativ
https://quiziz
z.com/admin
/quiz/5ca25a
7d4928cb00
1a233d3f/alg
oritmiexpresii-testclasa-a-ix-a
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Colegiul “Ferdinand I” Măneciu
Disciplina: Informatică
Anul şcolar: 2018-2019
Profesor: Cătănescu Gabriela

Clasa: a IX-a A
Nr. ore: 8 ore

Proiectul unităţii de învăţare
Unitatea de învăţare 4: Aplicaţii interdisciplinare
Perioada calendaristică: 08.04.2019-14.06.2019
Conţinuturi (detalieri)
Competenţe specifice

4.1. Elaborarea unui algoritm de
rezolvare a unor probleme din
aria curriculară a specializării
Aplicaţii interdisciplinare
(specifice profilului)

4.2. Alegerea celui mai eficient
algoritm de rezolvare a unei
probleme
5.1. Identificarea într-un program
a structurilor de control învăţate

Recapitulare pentru teză şi
teză (2 ore)
Recapitulare anuală
(1 oră)

Activităţi de învăţare
Resurse
• Rezolvarea ecuaţiei de gradul I şi de
gradul al II-lea
• Simplificarea fracţiilor
• Aplicaţii geometrice (distanţa dintre Manual și site-ul
două puncte, aria/perimetrul unui https://sites.go
triunghi, volumul corpurilor regulate etc.)
ogle.com/view/
• Determinarea punctului de intersecţie a
einformatic
două mobile în mişcare rectilinie şi
uniformă
• Determinarea masei moleculare a unui
compus chimic.
Analiza eficienţei unui algoritm.
Evaluare sumativă
Fişe de lucru
Exemplificări
de
modalităţi
de
implementare a algoritmilor studiaţi
Teste on-line

Evaluare

Test recapitulativ – Structuri
repetitive și alternative
https://quizizz.com/admin/quiz/5c
a3809ba3034c001f6b1438/testclasa-a-ix-a-structuri-repetitive-ialternative
Observare sistematică şi notare

Evaluare sumativă
https://quizizz.com/admin/quiz/5c
a3a617e92db2001f774fa2/numrprim-divizori-cifrele-unui-numrnatural
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PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
UNITÉ 4: Métier vaut trésor

Objet: la langue française
Clasa a X-a
PROFESOR: SOARE TRAIAN
CONŢINUTURI
DETALIATE

La vie
professionnelle

Exprimer son
opinion ;
demander à
quelqu’un son
avis

Pronumele şi
adjectivele
posesive

Condiţionalul
prezent/trecut

COMPETENŢE SPECIFICE
VIZATE
1.1 Identificarea unor
informaţii specifice dintrun text citit/ascultat pe
subiecte
familiare,
articulat clar şi cu viteză
normală
1.2 Desprinderea sensului
global/a ideilor esenţiale
dintr-un text, pe baza unor
întrebări de sprijin
3.2
Comunicarea
în
vederea realizării unei
sarcini care necesită un
schimb
de
informaţii
simplu şi direct
3.1 Exprimarea poziţiei
(acord/dezacord) faţă de
opiniile exprimate în cadrul
unei discuţii
3.2
Comunicarea
în
vederea realizării unei
sarcini care necesită un
schimb de informaţii simplu
şi direct
1.1
Identificarea unor
informaţii specifice dintrun text citit/ascultat pe
subiecte
familiare,
articulat clar şi cu viteză
normală
1.3
Deducerea
înţelesului unor elemente
lexicale necunoscute cu
ajutorul contextului
2.1.Deducerea înţelesului
unor elemente lexicale
necunoscute cu ajutorul
contextului

ACTIVITǍŢI DE
ÎNVǍŢARE

RESURSE

EVALUARE

Expunere;
Conversaţie;
Lectura;
Exerciţii de
selectare a ideilor
principale

Manual;
imagini;
CD player
Test Quizizz:
https://quizizz.com
/admin/quiz/5c935
514793d35001bc6
b7f8/les-metiers
Timp: 100’

Exerciţii de
confirmare
a înţelegerii
sensului
textului
citit;
exerciţii de
completare
exerciţii de
asociere

Conversaţie;
dialoguri

Manual
Timp: 50’

Exerciţii de
redactare

Expunere;
conversaţii;
exerciţii de
transformare;
exerciţii de
completare;
exerciţii de asociere

Manual;
planşa didactică;
fişe de lucru
Timp: 50’

Exerciţii de
transforma
re

Exerciţii de
conjugare;
exerciţii de
transformare;

Manual;
planşa didactică;
fişe de lucru
Timp : 50’

Exerciţii de
redactare
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CONŢINUTURI
DETALIATE

Adverbul

Evaluare
sumativă

COMPETENŢE SPECIFICE
VIZATE
2.2 Elaborarea – oral sau în
scris – unei descrieri simple
a unui eveniment sau a
unor experienţe personale,
pe bază de suport vizual
sau pornind de la un plan
de idei
3.2
Comunicarea în
vederea realizării unei
sarcini care necesită un
schimb de informaţii simplu
şi direct
4.1
Deducerea
înţelesului unor elemente
lexicale necunoscute cu
ajutorul contextului
4.2
Înregistrarea
informaţiilor receptate oral
sau în scris sub formă de
notiţe cu suport dat
1.1
Identificarea unor
informaţii specifice dintr-un
text
citit/ascultat
pe
subiecte familiare, articulat
clar şi cu viteză normală
1.2 Desprinderea sensului
global/a ideilor esenţiale
dintr-un text, pe baza unor
întrebări de sprijin
2.2 Elaborarea – oral sau în
scris – unei descrieri simple
a unui eveniment sau a
unor experienţe personale,
pe bază de suport vizual
sau pornind de la un plan
de idei
3.2
Comunicarea
în
vederea realizării unei
sarcini care necesită un
schimb de informaţii simplu
şi direct

ACTIVITǍŢI DE
ÎNVǍŢARE
exerciţii de
completare

Exerciţii de
identificare;
exerciţii de
completare

Conversaţie;
Exerciţii de
identificare;
exerciţii de
completare;

RESURSE

EVALUARE

Manual;
planşa didactică;
fişe de lucru
Timp : 50’

Exerciţii de
transforma
re

Manual;
fişe de lucru;
kahoot:https://crea
te.kahoot.it/details
/testevaluation/7e4ab3
9f-b2bc-430c-b1e8e530b32faa21
Timp: 50’

Test de
evaluare
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PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
UNITÉ 2: Les métiers selon vos goûts

Objet: la langue française
Clasa a XII-a
PROFESOR: SOARE TRAIAN
CONŢINUTURI
COMPETENŢE SPECIFICE
DETALIATE
VIZATE
1.1
Selectarea,
din
texte orale şi/sau scrise
L’univers des
referitoare la domeniul
métiers;
de
specializare,
de
démarches
informaţii
şi
opinii
administrative;
relevante
pentru
a
parcours de
rezolva o sarcină de lucru
formation.
2.3 Transmiterea, în
Se présenter dans
limbaj clar şi precis, oral
un entretien
şi/sau în scris, de
d’embauche;
informaţii corecte vizând
justifier son choix
aspecte din domeniul de
specializare
1.1 Selectarea, din texte
orale
şi/sau
scrise
referitoare la domeniul
de
specializare,
de
Les jeunes
informaţii
şi
opinii
veulent travailler relevante
pentru
a
autrement (text ) rezolva o sarcină de lucru
1.2 Discriminarea între
informaţii factuale şi
opinii, în mesaje orale
şi/sau scrise
2.3 Transmiterea, în
limbaj clar şi precis, oral
şi/sau în scris, de
informaţii corecte vizând
aspecte din domeniul de
specializare
La concordance
4.2 Traducerea din limba
des temps au
franceză
în
limba
subjonctif dans la maternă/din
limba
langue parlée
maternă
în
limba
franceză, oral şi/sau în
scris, a unui mesaj/text
simplu din domeniul de
specializare, cu ajutorul
dicţionarului (în scris – cu
ajutorul dicţionarului)
Le curriculum
3.2 Redactarea de texte

ACTIVITǍŢI DE
ÎNVǍŢARE

RESURSE

EVALUARE

Expunere;
conversaţie;
audiere de text;
lectura;
răspunsuri la
întrebări pe baza
unui text
audiat/citit;
exerciţii de
simulare

Manual;
imagini;
CD player
Test Quizizz:
https://quizizz.co
m/admin/quiz/5c9
35514793d35001b
c6b7f8/les-metiers
Timp: 100’

Exerciţii de
redactare

Lectura;
exerciţii de
rezumare a
textului citit;
exerciţii de
vocabular;
răspunsuri la
întrebări

Manual
Timp: 100’

Exerciţii de
traducere;
exerciţii de
confirmare a
înţelegerii
textului citit

Expunere;
conversaţii;
exerciţii de
transformare;
exerciţii de
completare;
exerciţii de
asociere

Manual;
planşa didactică;
Test quizizz:
https://quizizz.co
m/admin/quiz/5c4
0347f0c8cd3001ac
1077c/laconcordance-destemps
Timp: 100’

Exerciţii de
traducere

Lectura;

Manual;

Exerciţii de
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CONŢINUTURI
DETALIATE
vitae ;
La lettre de
candidature

COMPETENŢE SPECIFICE
VIZATE
funcţionale pe diferite
teme, adresate anumitor
destinatari în diferite
scopuri de comunicare
(pentru
a
exprima
intenţii, a obţine ceva, a
informa, a convinge, a
invita, a refuza etc.)

ACTIVITǍŢI DE
ÎNVǍŢARE
expunere;
conversaţie

RESURSE

EVALUARE

Timp: 50’

redactare
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Disciplina LIMBA ENGLEZĂ
Clasa - a X-a A
Profesor: Dragomir Raluca Simona
Manual: UPSTREAM, UPPER-INTERMEDIATE
Buget de timp - 2 ore/săpt.

An şcolar 2018 - 2019

Proiectul unităţii de învăţare 7 - HISTORY
Nr.
crt.

1.

2.

Conţinuturi ale
unității de
învățare

Lead-in

Language Focus

Competenţe
specifice

1.4
2.3
3.1
3.2

1.4
2.3
3.1
3.2

Nr. ore
alocate

1

1

Săpt.
Data

14.03

15.03

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

-identificarea
unor - manualul
personalităţi şi a unor -flashcards cu personalităţi
evenimente
istorice
importante;
https://quizlet.com/_6from7
-exprimarea opiniei despre
anumite citate pe tema
istoriei;

-test Kahoot
https://create.k
ahoot.it/share/f
amousfigures/ce63390
3-6344-4aa8af0d7c5ba965b4ba

-alegerea semnificaţiei

-test Quizizz
https://quizizz.co
m/admin/quiz/5c
add8719b291400
1a61e754

-potrivirea
expresiilor
propoziţii
-completarea spaţiilor
cuvântul potrivit

în
cu

-manualul
- flashcards cu phrasal verbs
https://quizlet.com/_6gb6ft
-flashcards-expresii cu „control”
https://quizlet.com/_6gb4n3
- flashcards cu antonime(war and
peace)
https://quizlet.com/_6gb2hn

Observații
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Nr.
crt.

2.

3.

Conţinuturi ale
unității de
învățare

Reading

English in Use

Competenţe
specifice

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.4
2.3
3.1
3.2

Nr. ore
alocate

2

2

Săpt.
Data

21.03
22.03

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

-Explicarea
unor
cuvinte/expresii din text;
-Identificarea
de
sinonime/antonime
-Identificarea
ideii
principale
din
fiecare
paragraf
Past Forms

-manual
-flashcarduri
expresii/cuvinte
din text
https://quizlet.com/_6gb7hk

-test Kahoot
https://create.k
ahoot.it/details/
0a9fd40c-acae4b88-b3878b30586f2657

-manual

Past Modals

https://quizlet.com/_6fv1zx

-teste Quizizz
https://quizizz.co
m/admin/quiz/5c
adf07d9abe64001
f7280ec/unit-7upstream-upperintermediatepast-modals
https://quizizz.co
m/admin/quiz/5c
adeec902a8c3001
ad3f99c/unit-7upstream-upperintermediatedidnt-need-andneednt-have

28.03
29.03

Needn’t have / didn’t have https://quizlet.com/_6gc5j8
to

Observații
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Disciplina LIMBA ENGLEZĂ
Profesor: Dragomir Raluca Simona
Clasa - a V-a A
Manual: Limba engleză- ed. ART
Buget de timp - 2 ore/săpt.

An Şcolar 2018-2019

Proiectul unităţii de învăţare 8 - CLOTHES
Nr.
crt.

Conţinuturi ale
unității de
învățare

1

Vocabulary:
Clothes

2.

Grammar:
Present
continuous –
Affirmative form

3.

Present
continuous–
Spelling rules

Competenţe
specifice
1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
4.2
4.3
1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
4.2
4.3
1.1
1.2
2.1
3.1

Nr. ore
alocate

1

1

1

Săpt
Data

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

Asocierea corectă între
cuvânt şi imagine
Descrierea a ceea ce
poartă o persoană

https://quizlet.com/_6g
dvig

https://create.kahoo
t.it/share/clothes/b2
f66447-59f2-47318ace-cab18d6b4af3

Completarea cu
corectă a verbului

-manual
https://quizlet.com/_6g
lpor

https://quizizz.com/
admin/quiz/5caf302
605a3d3001b94caae
/present-continuous

-manual

https://quizizz.com/
admin/quiz/5caf3a0
d7b3fc8001a4f0580/
present-continuous-

Completarea cu
corectă a verbului

forma

forma

Observații
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Nr.
crt.

Conţinuturi ale
unității de
învățare

Competenţe
specifice

Nr. ore
alocate

Săpt
Data

Activități de învățare

Resurse

4.1
4.2
4.3

4.

Present
continuous –
Negative form

5.

Present
continuous –
Interrogative
form and short
answers

6.

Possessive
pronouns Whose?

1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
4.2
4.3
1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
4.2
4.3
1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
4.2

Evaluare

Observații

spelling-rules

1

1

1

Completarea cu
corectă a verbului

Completarea cu
corectă a verbului

forma

forma

Completarea cu forma
corectă a pronumelui

-manual

https://quizizz.com/
admin/quiz/5caf323
1288893001a21741b

-manual

https://quizizz.com/
admin/quiz/5caf36b
e05a3d3001b94ea5c
/present-continuousquestions-and-shortanswers

-manual

https://quizizz.com/
admin/quiz/5be82a1
1e28e4c001ae73213
/possessiveadjectivespossessive-pronouns
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Nr.
crt.

Conţinuturi ale
unității de
învățare

Competenţe
specifice

Nr. ore
alocate

Săpt
Data

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

Observații

4.3
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CLASA a X-a
3.Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine
Număr de ore alocate: 3
Disciplina: Religie Ortodoxă
NR.
CRT.
0

1.

2.

CONȚINUTURI

C.S.

1

2

Locașuri de cult ale
creștinilor – apariție
și dezvoltare în
contextul culturii
universale
1 oră

Stiluri arhitecturale
reprezentative (în
lume și în țară)
2 ore

3.1
4.1

3.1
4.1

RESURSE (metode, mijloace de învățământ,
forme de organizare a activității, timpul)
3
4
- lectura, explicația, expunerea, conversația
lectură din manualul de religie;
catehetică;
discuții despre relația dintre cult și
- manualul de religie de clasa a X-a
cultură;
- album cu biserici și mănăstiri din țară și de
utilizarea dicționarelor;
peste hotare;
vizitarea unor biserici și mănăstiri;
- prezentare PPT;
vizionarea unor filme;
- ilustrate, vederi, icoane;
observarea și comentarea unor
- fișe de lucru;
imagini cu conținut religios;
- activitate frontală și activitate individuală;
- lectura, observarea, expunerea, meditația,
descrierea;
- manualul de religie de clasa a X-a
- ilustrate cu biserici și mănăstiri din țară;
- prezentare PPT; ilustrate, vederi, icoane;
vizitarea unor biserici și mănăstiri;
- calculator;
descrierea unei biserici cunoscute;
- fișe de lucru;
vizionarea de casete video, CD;
- Quizizz
Stiluri
arhitecturale
bisericeştihttps://quizizz.com/admin/quiz/5
c912cdb7c8921001caa4d7a/stiluriarhitecturale-bisericesti
- activitate frontală și activitate individuală;
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

-

-

Prof. Burlacu Călinoiu Ruxandra

EVALUARE
INSTRUMENTE
5

OBS.
6

Probe orale;

Verificare orală;
Portofoliu

Verificare on-line
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CLASA a X-a ; Sem I
2. Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine
Prof. Burlacu Călinoiu Ruxandra
Număr de ore alocate: 6
Disciplina: Religie ortodoxă
RESURSE (metode, mijloace
NR.
de învățământ, forme de
EVALUARE
CONȚINUTURI
C.S.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
OBS.
CRT.
organizare a activității,
INSTRUMENTE
timpul)
0
1
2
3
4
5
6
- exerciții de identificare a Celor zece
- lectura și interpretarea
porunci în Sfânta Scriptură;
textului biblic, argumentarea
- exerciții de memorare și explicare a
biblică
și
patristică,
conținutului cognitiv și moral al
conversația, problematizarea,
poruncilor din Decalog;
Responsabilitate
exercițiul
moral,
munca
- exerciții de descoperire a consecințelor
- observare
creștină:
independentă;
3.2 pozitive/negative la nivel individual, de
sistematică;
Legea morală a
1.
3.3 grup și social ce decurg din
- proba orală;
Vechiului
- texte suport (selectate din
4.1 împlinirea/neîmplinirea Decalogului;
- temă pentru acasă;
Testament
Sfânta Scriptură și manual),
exerciții
de
autoevaluare
a
- autoevaluare;
2 ore
harta Vechiului Testament, fișa
comportamentelor
proprii
prin
de lucru;
raportarea la marea poruncă a iubirii;
- exerciții de integrare și aplicare în viața
activitate
frontală
și
personală a învățăturilor moral-religioase
activitate individuală;
desprinse din conținutul Celor zece
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NR.
CRT.

2.

CONȚINUTURI

Lege morală a
Noului Testament
2 ore

C.S.

1.1
3.3
4.1

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

RESURSE (metode, mijloace
de învățământ, forme de
organizare a activității,
timpul)

porunci;
- exercițiu aplicaţie Plikers alegere
multipla şi cu valoare de adevăr;
https://www.plickers.com/classes/5cdc2
4e3b66f760004a5a139
- exerciții de identificare a Predicii de pe
munte în Sfânta Scriptură;
- exerciții de citire-model și interpretare a
textului biblic și patristic;
- exerciții de interpretare a mesajelor
moral-religioase desprinse din Predica de
pe munte;
- exerciții de explicare a importanței
milosteniei, rugăciunii, postului și
încrederii în pronie pentru viața
creștinului;
- exerciții de exprimare a modalităților
prin care elevii împlinesc îndemnurile
Mântuitorului (iubirea dușmanilor);

- lectura și interpretarea
textului biblic, argumentarea
biblică și patristică, explicația,
demonstrația,
meditația
religioasă, studiu de caz,
conversația, problematizarea,
exercițiul, exemplul moral,
dezbaterea colectivă și asaltul
de idei;
- fișa de lucru, texte-suport
(selectate din Sfânta Scriptură
și manual), icoane, planșe,
casetă audio, casetofon, harta

EVALUARE
INSTRUMENTE

OBS.

- observare curentă;
- observare
sistematică
- proba orală;
- temă pentru acasă;
- autoevaluare;
- eseul religios;
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NR.
CRT.

CONȚINUTURI

3.

Libertate și
opțiune: Virtute și
păcat
1 oră

4.

Conștiința morală

RESURSE (metode, mijloace
de învățământ, forme de
C.S.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
organizare a activității,
timpul)
exerciții
de
autoevaluare
a Vechiului Testament;
comportamentelor proprii prin raportare
la porunca iubirii dată de Mântuitorul - activitate frontală, pe grupe
nostru Iisus Hristos tuturor oamenilor;
și activitate individuală;
- exerciții de integrare și aplicare în viața
personală a învățăturilor morale și
religioase desprinse din Predica de pe
munte;
- exerciții de memorare a unor fragmente
din Predica de pe munte și redarea;
- participarea la slujba Sfintei Liturghii;
- exerciții de formulare și notare a ideilor conversația,
explicația,
principale ale lecției;
lectura, prelegerea, luarea
- exerciții de asociere a unor citate din notițelor, exercițiul, munca
3.3
Sfinții Părinți cu noțiunile noi;
independentă;
4.1
- exerciții de studiere a textului biblic;
- fișa de lucru;
- exerciții de aplicare a noilor cunoștințe; activitate
frontală
și
activitate individuală;
3.1 - exerciții de recapitulare a unor noțiuni
conversația,
explicația,

EVALUARE
INSTRUMENTE

OBS.

- observare curentă;
- aprecieri verbale;
- verificare orală;

- observare curentă;
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NR.
CRT.

CONȚINUTURI

C.S.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

– Glasul lui
Dumnezeu în om
1 oră

3.3

de morală creștină din clasa a X-a;
- exerciții de formulare și notare a ideilor
principale ale lecției;
- exerciții de identificare în textul
scripturistic a unor fragmente referitoare
la noile noțiuni;
- exerciții de rezolvare a unui rebus (test
cu itemi deschiși de completare sub
formă de joc);

RESURSE (metode, mijloace
de învățământ, forme de
organizare a activității,
timpul)
lectura,
luarea
notițelor,
exercițiul,
munca
independentă;
- fișa de lucru;
activitate
frontală
și
activitate individuală;

EVALUARE
INSTRUMENTE

OBS.

- aprecieri verbale;
- verificare orală;
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Numele şi prenumele profesorului - DRAGOMIR CAROL
An şcolar 2018-2019
Disciplina - MATEMATICă
Clasa - a X-a A
Buget de timp –o oră/săpt.
Proiectul unităţii de învăţare – NUMERE COMPLEXE
Nr.
crt.

Conţinuturi ale
unității de
învățare
Forma algebrică
a unui număr
complex,
egalitatea a
două numere
complexe,
conjugatul şi
modulul unui
număr complex
Operaţii cu
numere
complexe

Competenţe
specifice
1. Identificarea
caracteristicilor
tipuri de numere
utilizate în algebră
şi formei de scriere
a unui număr real
sau complex în
contexte specifice
2. Determinarea
echivalenţei între
forme diferite de
scriere a unui
număr,

Nr.
ore

Săpt.

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

Obs.

-exprimarea prin simboluri specifice a -manualul
relaţiilor matematice;
-fişe de lucru
-utilizarea formulelor standardizate în
înţelegerea ipotezei;
1

1

-compararea,
observarea
unor
asemănări sau deosebir, clasificarea
noţiunilor matematice după unul sau
mai multe criterii explicite sau
implicite

-manualul
-fişe de lucru
https://quizlet.co
m/215425928/co
mplex-numbers-
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Nr.
crt.

Conţinuturi ale
unității de
învățare

Competenţe
specifice

Nr.
ore

compararea şi
ordonarea
numerelor reale
Interpretarea
geometrică a
operaţiilor de
adunare,
scădere şi
înmulţire cu un
număr real a
numerelor
complexe
Rezolvarea în R
a ecuaţiei de
gradul al doilea
cu coeficienţi
reali. Ecuaţii
bipătrate

3. Aplicarea unor
algoritmi specifici
calculului cu
numere reale sau
complexe pentru
optimizarea unor
calcule şi
rezolvarea de
ecuaţii
4. Alegerea formei
de reprezentare a
unui număr real

Săpt.

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

Obs.

live-version-flashcards/

1

1

-identificarea şi descrierea cu ajutorul -manualul
unor modele matematice, a unor -fişe de lucru
relaţii sau situaţii multiple;
-identificarea şi formularea acât mai
multor consecinţe posibile ce decurg
dintr-un set de ipoteze

-intuirea algoritmului după care este -manualul
construită o succesiune dată;
-fişe de lucru
-folosirea
particularizării,
a
generalizării pentru rezolvarea de
probleme noi;
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Nr.
crt.

Conţinuturi ale
unității de
învățare
Forma
trigonometrică a
unui număr
complex,
coordonate
polare în plan
Înmulţirea
numerelor
complexe şi
interpretarea
geometrică
Ridicarea la
putere (formula
lui Moivre)
Rădăcinile de
ordin n ale unui
număr complex.
Ecuaţii binome

Competenţe
specifice
sau complex
funcţie de contexte
în vederea
optimizării
calculelor

Nr.
ore

Săpt.

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

Obs.

-exprimarea rezultatelor rezolvării -manualul
unui exerciţiu In limbaj matematic
-fişe de lucru
1

-exprimarea rezultatelor rezolvării -manualul
unui exerciţiu In limbaj matematic
-fişe de lucru
5. Alegerea
strategiilor de
rezolvare în
vederea optimizării
calculelor

1

1

1

-exprimarea rezultatelor rezolvării -manualul
unui exerciţiu In limbaj matematic
-fişe de lucru
-utilizarea metodelor standard în -manualul
aplicaţii;
-fişe de lucru
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Nr.
crt.

Conţinuturi ale
unității de
învățare

Aplicaţii

Evaluare
formativă

Competenţe
specifice

Nr.
ore

Săpt.

Activități de învățare

Resurse

-utilizarea metodelor standard în -manualul
aplicaţii
-fişe de lucru
6. Determinarea
unor analogii între
proprietăţile
operaţiilor cu
numere reale sau
complexe scrise în
forme variate şi
utilizarea acestora
în rezolvarea unor
ecuaţii

-utilizarea metodelor standard în
aplicaţii

1

Evaluare

Obs.

https://quizizz.com
/admin/quiz/5c932
5a81c3b54001c6c3
3c2
https://quizizz.com
/admin/quiz/5c934
5c0793d35001bc66
dc0/numerecomplexe-test-maidificil
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Numele şi prenumele profesorului - DRAGOMIR CAROL
An şcolar 2018-2019
Disciplina – Sinteze matematice (opţional)
Clasa - a VIII-a B
Buget de timp - 1 oră/săpt.
Proiectul unităţii de învăţare – Calcul albegric în R
CompeNr.
Conținutul
Săpt.
tențe
Activități de învățare
Resurse
ore
specifice
-exerciţii de calcul cu numere
-Cculegere
reale reprezentate prin litere;
-Seturi de
-exerciţii semnificative care să exerciţii
Calcul cu numere reale
scoată în evidenţă avantajele
scrise pe
reprezentate prin litere.
folosirii proprietăţilor
tablă.
Formule de calcul prescurtat
operaţiilor cu numere reale;
https://quizle
2
-abordarea unor situaţii
t.com/39073
(a  b) = a 2  2ab + b 2 ;
1
problemă.
0155/formul
(a + b)(a − b) = a 2 − b 2
1.2, 4.2
-compararea unor modalităţi
e-de-calculFormule de calcul prescurtat
diferite de a organiza
prescurtat(a + b + c )2 = a 2 + b 2 + c 2 +
efectuarea unui calcul;
flash-cards/
2ab + 2bc + 2ac
-exerciţii de folosire a
formulelor de calcul
prescurtat.
-compararea unor modalităţi

Evaluarea
-Evaluare frontală;
-Analiza observaţiilor
https://create.kahoot.it/share/f
ormule-de-calculprescurtat/49b5ed20-5f8946d7-8276-8e41d7209641
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Conținutul

Nr.
ore

Săpt.

Competențe
specifice

Metode de descompunere în
factori. Factor comun. Formule
de calcul prescurtat, grupare de
termeni

1

1.2, 4.2

Test de evaluare
1

1

Activități de învățare
diferite de a organiza
efectuarea unui calcul;
-exerciţii de folosire a
formulelor de calcul
prescurtat.
-exerciţii de descompunere a
unui număr real în: sumă,
produs, diferenţă, cât, putere;
-compararea unor modalităţi
diferite de a organiza
efectuarea unui calcul.
-exerciţii de descompunere a
unui număr real în: sumă,
produs, diferenţă, cât, putere;
-compararea unor modalităţi
diferite de a organiza
efectuarea unui calcul.

Resurse

-Culegere
-Fişe de
lucru.

Evaluarea

-Evaluare frontală;
-Evaluarea şi notarea fişelor de
lucru.
https://quizizz.com/admin/quiz
/5ce1689e26c4eb001a81c377

Test Quizizz
https://quizizz.com/admin/quiz
/5cdd0d631ec6a4001a1bc805
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Numele şi prenumele profesorului - PISĂU CONSTANTIN
Disciplina – Fizică
Clasa - a VI-a B
Buget de timp - 2 ore/săpt.

An şcolar 2018-2019

Proiectul unităţii de învăţare – Mişcare şi repaus
DETALIERI DE
CONŢINUT
Corp. Mobil.
Poziţie. Reper.
Sistem de
referinţă
Mişcare.
Repaus.
Traiectorie

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

2.1
2.2
3.1

Definiţii: corp, mobil, reper, sistem de
referinţă
Exemple: corp, mobil, reper, sistem de
referinţă
Definirea mişcării şi a repausului
Relativitatea mişcării şi a repausului
Definirea traiectoriei
Clasificarea traiectoriilor
Exemple de traiectorii (cu sau fără urme
vizibile)

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

RESURSE
MATERIALE

PROCEDURALE

DE TIMP

Manual
Bile, corpuri
paralelipipedic
e
Manual
Culegeri
Cronometru
Ruletă, riglă

- conversaţia
euristică
- exp. individual
- tehnica Sinelg
- expunerea
- conversaţia
euristică
- explicaţia
- ştiu, vreau să
ştiu …
- întrebări
reciproce
https://quizlet.co
m/_6sulxw

1 oră

1 oră

MODALITĂŢI
DE EVALUARE

OBS.

- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică
- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică a
elevilor
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DETALIERI DE
CONŢINUT

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Distanţa
parcursă,
durata mişcării

1.1
3.3
4.2

Viteza medie

1.1
1.2
1.3
4.1
4.2

Relaţiile matematice ale deplasării şi
duratei
Determinarea distanţei şi a duratei
mişcării
Deducerea logică a relaţiei matematice a
vitezei
Unitatea de măsură a vitezei medii
Transformări ale vitezei din m/s în km/h şi
invers
Rezolvări de probleme

RESURSE
MATERIALE
Manual
Culegeri
Fişe de lucru
Manual
Culegeri
Fişe de lucru

PROCEDURALE
- expunerea
- conversaţia
euristică
- explicaţia
- expunerea
- conversaţia
euristică
- ştiu, vreau să
ştiu …
- met.pălăriilor
gând.
- întrebări
reciproce

DE TIMP
1 oră

1 oră

MODALITĂŢI
DE EVALUARE

OBS.

- examinarea
curentă - observare
sistematică a
elevilor
- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică a
elevilor
https://quizizz.com
/admin/quiz/5d007
2cd22e84a001a1c3
b79
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DETALIERI DE
CONŢINUT

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Mişcarea
rectilinie
uniformă. Legea
de mişcare.
Mişcarea
rectilinie
uniform variată

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2

Descrierea mişcării rectilinii uniforme şi a
celei variate
Compararea celor două tipuri de mişcări
Exemple de mişcări rectilinii uniforme şi
variate
Expresia matematică a legii mişcării
Moment de lectură:Mişcarea rectilinie
uniform variată(p.47)

Graficul mişcării

1.1
1.2
1.3
2.1

Noţiuni generale despre reprezentarea
unui grafic
Elementele unui grafic
Reprezentarea graficului mişcării
(distanţă/timp)
Reprezentarea graficului mişcării
(viteză/timp)

RESURSE
MATERIALE
Manual
Culegeri
Fişe de lucru

Manual
Culegeri
Instrum.
geom.
Hârtie
milimetrică

PROCEDURALE
- expunerea
- conversaţia
euristică
- explicaţia
- ştiu, vreau să
ştiu …
- met.pălăriilor
gând.
- întrebări
reciproce
- platforma AEL
- conversaţia
euristică
- modelarea
- ştiu, vreau să
ştiu
- platforma AEL

DE TIMP
1 oră

3 ore

MODALITĂŢI
DE EVALUARE

OBS.

- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică a
elevilor

- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică
- evaluare AEL
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DETALIERI DE
CONŢINUT
Pornirea şi
oprirea.
Acceleraţia
medie

Evaluare

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.1
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

Pornirea şi oprirea: definiţii
Acceleraţia medie: simbol, definiţie,
relaţie matematică, unitate de măsură

RESURSE
MATERIALE
Manual
Culegeri
Fişe de lucru

Modele de
teste

PROCEDURALE
- experiment
frontal
- expunerea
- conversaţia
euristică
- modelarea
- ştiu, vreau să
ştiu
- platforma AEL

DE TIMP
1 oră

1 oră

MODALITĂŢI
DE EVALUARE

OBS.

- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică a
elevilor
- evaluare AEL

- evaluare sumativă
(test)
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Numele şi prenumele profesorului - PISĂU CONSTANTIN
An şcolar 2018-2019
Disciplina – Fizică
Clasa - a VIII-a B
Buget de timp - 2 ore/săpt.
Proiectul unităţii de învăţare – Lucrul mecanic. Puterea mecanică
DETALIERI DE
CONŢINUT

Lucrul mecanic

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Prezentarea condiţiilor necesare pentru ca o
forţă să efectueze lucru mecanic.
1.1. Definirea lucrului mecanic
1.3. Deducerea relaţiei matematice a lucrului
1.4 mecanic
2.1 Determinarea unităţii de măsură a lucrului
2.2 mecanic pe baza relaţiei matematice a acestuia
2.3 Definirea lucrului mecanic motor şi a lucrului
3.2 mecanic rezistent
Rezolvarea de probleme cu lucrul mecanic
Moment de lectură: James Prescott Joule (p.67)

RESURSE
MATERIALE
Manual,
culegeri, tablă,
cretă.
Videoproiector
Laptop

PROCEDURALE

DE TIMP

- expunerea
2 ore
conversaţia
euristică
- modelarea
- ştiu, vreau să
ştiu …
- cubul
- met pălăriilor
gând.
- platforma AEL
- prezentare PPT

MODALITĂŢI
DE EVALUARE

OBS.

- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică a
elevilor
- evaluare AEL
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DETALIERI DE
CONŢINUT

Puterea

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

MATERIALE
Compararea timpului necesar efectuării Manual,
aceluiaşi lucru mecanic de două persoane.
culegeri, tablă,
1.1. Explicarea necesităţii introducerii mărimii fizice cretă.
1.3. noi: puterea mecanică; unităţi de măsură.
Videoproiector
1.4 Rezolvarea de probleme
Laptop
2.1 Moment de lectură: Sistemul de transmisie al
2.2 unei biciclete (p.71)
2.3
3.2

RESURSE
PROCEDURALE
DE TIMP
experiment 2 ore
frontal
- expunerea
conversaţia
euristică
- modelarea
- ştiu, vreau să
ştiu …
- explozia stelară
- platforma AEL
- prezentare PPT

MODALITĂŢI
DE EVALUARE

OBS.

- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică a
elevilor
- evaluare
asistată de
calculator (test
grilă)
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DETALIERI DE
CONŢINUT

Randamentul

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

MATERIALE
Definirea lucrului mecanic util şi a lucrului Manual,
mecanic consumat.
culegeri, tablă,
Definirea randamentului mecanic.
cretă.
1.1.
Calculul randamentului mecanismelor simple:
1.3.
pârghie, scripete, plan înclinat.
1.4
Rezolvarea de probleme
2.1
Moment
de
lectură:
determinarea
2.2
randamentului
planului
înclinat
(tema,
2.3
materiale necesare, realizarea dispozitivului,
3.2
mod de lucru, tabel de valori) (p.72-73)

RESURSE
PROCEDURALE
DE TIMP
conversaţia 1 oră
euristică
- problematizarea
conversaţia
euristică
- modelarea
- ştiu, vreau să
ştiu …
- platforma AEL

MODALITĂŢI
DE EVALUARE

OBS.

- examinarea
curentă orală
- observare
sistematică a
elevilor
- portofoliu
- proiect
https://quizizz.co
m/admin/quiz/5
d007b4822e84a
001a1c6744
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DETALIERI DE
CONŢINUT

Evaluare

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE
MATERIALE
Modele de
teste

PROCEDURALE

DE TIMP
1 oră

MODALITĂŢI
DE EVALUARE

OBS.

- evaluare
asistată de
calculator (test
grilă)
https://quizizz.co
m/admin/quiz/5
d0077780ae946
001ad6a41c
- evaluare
secvenţială
proiecte şi
portofolii
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Teste pentru disciplinele informatică, matematică, fizică, religie, limba engleză și
limba franceză
Disciplina

Aplicația
(Instrumentul IT)

Quizizz

INFORMATICĂ

Quizlet

Google Forms

LIMBA
ENGLEZĂ

Quizizz

Quizlet

Adresa
Test de recapitulare la Capitolul Algoritmi - Lecția Expresii (Clasa
a IX-a)
https://quizizz.com/admin/quiz/5ca399f2668600001b07b124/op
eratori-expresii-evaluarea-expresiilor
Test de evaluare finală la Capitolul Algoritmi Lecția Expresii (Clasa
a IX-a)
https://quizizz.com/admin/quiz/5ca25a7d4928cb001a233d3f/al
goritmi-expresii-test-clasa-a-ix-a
Test de recapitulare la Capitolul Algoritmi – Lecția Structuri de
bază ale limbajului pseudocod (Structuri repetitive și alternative)
(Clasa a IX-a)
https://quizizz.com/admin/quiz/5ca3809ba3034c001f6b1438/te
st-clasa-a-ix-a-structuri-repetitive-i-alternative
Test de evaluare sumativă – Lecția Număr prim. Divizori. Cifrele
unui număr natural (Clasa a IX-a)
https://quizizz.com/admin/quiz/5ca3a617e92db2001f774fa2/nu
mr-prim-divizori-cifrele-unui-numr-natural
Test de verificare a cunoștințelor la Unitatea de învățare Grafuri Grafuri neorientate – Terminologie (Clasa a XI-a)
https://quizlet.com/387033895/test
Test de progres la Unitatea de învățare Grafuri - Grafuri
neorientate – Conexitate și arbori (Clasa a XI-a)
https://quizlet.com/_6hkx5n
Test de verificare a cunoştințelor la disciplina TIC la sfârșitul
clasei a IX-a
https://docs.google.com/forms/d/1_JVJLOQVHNTlGDpSwjJa7Co
XnVBNrIs_tnC-bTd6Wd8
https://quizizz.com/admin/quiz/5cadd8719b2914001a61e754
https://quizizz.com/admin/quiz/5cadf07d9abe64001f7280ec/uni
t-7-upstream-upper-intermediate-past-modals
https://quizizz.com/admin/quiz/5cadeec902a8c3001ad3f99c/uni
t-7-upstream-upper-intermediate-didnt-need-and-neednt-have
https://quizizz.com/admin/quiz/5caf302605a3d3001b94caae/pr
esent-continuous
https://quizizz.com/admin/quiz/5caf3a0d7b3fc8001a4f0580/pre
sent-continuous-spelling-rules
https://quizizz.com/admin/quiz/5caf3231288893001a21741b
https://quizizz.com/admin/quiz/5caf36be05a3d3001b94ea5c/pr
esent-continuous-questions-and-short-answers
https://quizizz.com/admin/quiz/5be82a11e28e4c001ae73213/p
ossessive-adjectives-possessive-pronouns
https://quizlet.com/_6from7
https://quizlet.com/_6gb6ft
https://quizlet.com/_6gb4n3
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Kahoot

LIMBA
FRANCEZĂ

Quizizz
Kahoot

Quizizz
MATEMATICĂ
Quizlet
Kahoot
FIZICĂ

Quizizz
Quizlet
Quizizz

RELIGIE
Plickers

https://quizlet.com/_6gb2hn
https://quizlet.com/_6gb7hk
https://quizlet.com/_6fv1zx
https://quizlet.com/_6gdvig
https://quizlet.com/_6glpor
https://create.kahoot.it/share/famous-figures/ce633903-63444aa8-af0d-7c5ba965b4ba
https://create.kahoot.it/share/clothes/b2f66447-59f2-47318ace-cab18d6b4af3
https://quizizz.com/admin/quiz/5c935514793d35001bc6b7f8/le
s-metiers
https://quizizz.com/admin/quiz/5c40347f0c8cd3001ac1077c/laconcordance-des-temps
https://create.kahoot.it/details/test-evaluation/7e4ab39f-b2bc430c-b1e8-e530b32faa21
https://quizizz.com/admin/quiz/5cdd0d631ec6a4001a1bc805
https://quizizz.com/admin/quiz/5ce1689e26c4eb001a81c377
https://quizizz.com/admin/quiz/5c9325a81c3b54001c6c33c2
https://quizizz.com/admin/quiz/5c9345c0793d35001bc66dc0/nu
mere-complexe-test-mai-dificil
https://quizizz.com/admin/quiz/5c9325a81c3b54001c6c33c2
https://quizlet.com/215425928/complex-numbers-live-versionflash-cards/
https://quizlet.com/390730155/formule-de-calcul-prescurtatflash-cards/
https://create.kahoot.it/share/formule-de-calculprescurtat/49b5ed20-5f89-46d7-8276-8e41d7209641
https://quizizz.com/admin/quiz/5d0072cd22e84a001a1c3b79
https://quizizz.com/admin/quiz/5d007b4822e84a001a1c6744
https://quizizz.com/admin/quiz/5d007b4822e84a001a1c6744
https://quizlet.com/_6sulxw
Stiluri arhitecturale bisericeşti
https://quizizz.com/admin/quiz/5c912cdb7c8921001caa4d7a/sti
luri-arhitecturale-bisericesti
Legea morală a Vechiului Testament
https://www.plickers.com/classes/5cdc24e3b66f760004a5a139
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