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Suntem bucuroși să vă împărtășim din experiența noastră în utilizarea
platformelor educaționale în activitatea didactică pe care o realizăm în
cadrul Colegiului Economic din Călărași.
Tema acțiunii este ”Utilizarea în procesul de predare-învățare-evaluare
a tehnologiilor moderne și a platformelor educaționale în cadrul disciplinelor
tehnologice”.
• Cine suntem noi?

Suntem Colegiul Economic, o școală cu tradiție în învățămantul
economic călărășean, în pregătirea economică si comercială a tinerilor.
Școala a fost înființată în anul 1925 la inițiativa președintelui Camerei
de Comerț Călărași, Aurel Ionescu Isac. De-a lungul anilor, școala s-a
bucurat permanent de interesul elevilor într-o pregătire economică și o
educație aleasă, îndrumați fiind de profesori devotați, deschizători de
drumuri, care le-au insuflat dragostea pentru învățătură și pentru
continuarea tradiției liceului în pregătire economică.

SPECIALIZĂRILE COLEGIULUI ECONOMIC
***ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
ECONOMIC

*
COMERT

*TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE
*TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE

*TEHNICIAN IN ACHIZITII SI CONTRACTARI

TURISM SI ALIMENTATIE

•

*TEHNICIAN IN TURISM
*TEHNICIAN IN GASTRONOMIE

***ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
CHELNER (OSPĂTAR), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE

Misiunea noastră este:

-Promovarea unui învăţământ modern, deschis

şi flexibil, capabil să asigure accesul la învăţământul
universitar și la piața muncii, din perspectiva formării
abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea
succesului personal şi profesional.
-Formarea profesională în domeniul afacerilor
prin încurajarea si promovarea initiaţivei, a spiritului
antreprenorial în scopul dobandirii de către elevi a
competenţelor de afaceri necesare asigurării unor
sanse reale de reușită profesională;

Valorile pe care le promovăm:

RESPECT
CORECTITUDINE
DEMNITATE
COMPETENŢĂ
PROFESIONALISM

Calitatea procesului instructiv-educativ este
certificată de numărul de absolvenţi înscriși în
învătămantul superior, de rezultatele foarte bune
obţinute la examenele de competenţă profesională
și la concursurile și olimpiadele școlare.
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IMPORTANȚA UTILIZĂRII PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE
Educația nu mai poate fi gândită prin încadrarea în formatul rigid al unei ore în
cadrul static al sălii de clasă. Aceasta pretinde profesorului creativitate reală și gândire
analitică, pe care ar trebui să le transfere și elevilor săi.

Prin utlizarea aplicatiilor in diferite platforme educationale stimulam intuiția,
entuziasmul și participarea activă a elevilor, ceea ce deseori este un deziderat greu de atins
prin predarea tradițională care poate fi uneori plictisitoare, sufocând curiozitatea și
participarea activa a elevilor.
Un alt beneficiu al utilizării tehnologiei îl constituie faptul că aceasta permite o
educație mobilă, mult mai flexibilă și chiar personalizată, accesibilitatea informației fiind un
mare atu. Utilizarea tehnologiei va permite, deci, realizarea menirii educației pe direcția sa
definitorie de "artă" creativă, intuitivă și foarte personală – elevii pot învăța în ritm propriu,
conform stilurilor diferite de învățare, deci poate fi realizat dezideratul (destul de greu de
atins în sistemul tradițional de instrucție) respectării individualității și personalității elevului.

• Rolul profesorului în "orchestrarea" acestui demers este major, acesta fiind

dator să asigure instruirea nu doar confortabilă a elevului în spațiul virtual,
cât mai ales sigură.
• Cariera didactică a viitorilor absolvenți va evolua într-un context total diferit,

în care măiestria pedagogică şi tehnologiile disponibile vor conduce învățarea
într-un mediu complex, dinamic, interconectat, care impune competenţe
diversificate şi termene tot mai reduse. Aceste noi coordonate ale evoluției
modifică în mod fundamental modul în care ar trebui abordată școala.
• Instruirea asistata de computer a devenit o necesitate, dată fiind :
 o imensă sursă de informație reprezentată de spațiul virtual,

 necesitatea de adaptare a eficienței predării la avansul tehnologic fără

precedent

Progresul tehnologic:
 a permis o conectare foarte amplă a indivizilor și a informațiilor,
 a generat chiar modificarea stilului de viață, afectând în primul rând tinerii, mereu aflați în

avangarda procesului de schimbare.

Principalele avantaje aduse de tehnologie în procesul de învățare.
 Accesul tot mai amplu la informație, prin intermediul spațiului virtual
 Interconectivitatea

Computerul a devenit deja o importantă și necesară resursă de învățare,
înlocuind uneori chiar resursele de învățare tradiționale (cărți, manuale, mijloace de
învățare ilustrative) dar și furnizând soluții noi, inexistente sau inutilizabile în cazul
noțiunilor, conceptelor ori teoriilor abstracte, resurse mult mai motivante pentru
predare, învățare și evaluare. De asemenea, dat fiind accesul foarte larg al tinerilor
la spațiul virtual și la instrumentele de accesare a acestuia, precum și datorită
caracterului foarte intuitiv al interfețelor acestor dispozitive, care devin astfel foarte
ușor de utilizat, a utiliza direcțiile de predare-învățare oferite de mediul virtual aduce
avantajul net de a intra în lumea elevilor și a le vorbi pe limba lor. Ieșind din sala de
clasă și intrând în lumea virtuală, poate fi făcut un pas esențial în apropierea de
elevi și în creșterea motivației pentru învățare.

Utilizarea aplicațiilor în activitatea didactică este deosebit de utilă
deoarece poate fi o variantă mult mai creativă:
• de a realiza proiecte,
• de a evalua cunoștințe și competențe,
• de a antrena anumite deprinderi de lucru,
• de a exersa algoritmi,
• de a sintetiza și schematiza conținuturi pentru predare/recapitulare

Criza care a determinat generalizarea învățării online va ajunge la
inevitabilul său sfârsit, dar predarea și învățarea online nu vor dispărea odată
cu situația ce a generat expansiunea acestei modalități de lucru.
O foarte valoroasă experiență acumulată în această perioadă de
pandemie, (în care noi, profesorii, am invățat să folosim diferite platforme
educaționale și ne-am adaptat noilor metode de predare-evaluare), va trebui
fructificată în viitor.

ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ÎN CARE ESTE INCLUS CALCULATORUL ȘI
MIJLOACELE MULTIMEDIA DUC LA:
• CREŞTEREA MOTIVAŢIEI ELEVILOR PENTRU STUDIEREA DISCIPLINELOR

ȘCOLARE,
• MOTIVAREA ELEVILOR PENTRU OBŢINEREA PROGRESULUI ŞCOLAR
• OFERIREA DE SUGESTII ALTERNATIVE PENTRU ORGANIZAREA PROCESULUI

DE PREDARE/ ÎNVĂŢARE/EVALUARE,
• ÎNCURAJAREA GÂNDIRII CREATIVE ŞI CRITICE,

• STIMULAREA CREATIVITATII ELEVILOR ATÂT ÎN ACTIVITĂȚILE INDIVIDUALE

CÂT ŞI ÎN CELE DE GRUP
• DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ELEVILOR PENTRU PREZENTAREA

INFORMAŢIEI
• CREŞTEREA ÎNCREDERII ÎN PROCESUL DE EVALUARE
• DEZVOLTAREA ÎNDEMANĂRII DE PROCESARE COMPLEXĂ A INFORMAŢIEI.

PRINCIPALELE PLATFORME EDUCAȚIONALE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA
DIDACTICA DIN CADRUL COLEGIULUI ECONOMIC:
• GOOGLE CLASSROOM
• GOOGLE MEET

HTTPS://CLASSROOM.GOOGLE.COM/

HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/

• PLATFORMA LEARNINGAPPS.ORG

HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/CREATEAPP.PHP

• APLICAȚIA KAHOOT HTTPS://KAHOOT.COM/
• WORD WALL

https://wordwall.net/

• QUIZ HTTPS://QUIZIZZ.COM/
• MENTIMETER HTTPS://WWW.MENTIMETER.COM/

• PADLET HTTPS://PADLET.COM/
• ASQ HTTPS://ASQ.RO/

1. GOOGLE CLASSROOM
Este o aplicație cu o interfață prietenoasă, utilizată în prezent de peste 20
milioane de profesori și elevi din întreaga lume. (google for education, 2020)
Scopul principal al clasei google este de a eficientiza procesul de
partajare a fișierelor între profesori și elevi.

Avantajele utilizării GOOGLE CLASSROOM :
 Nu conține reclame și nu folosește niciodată conținutul sau datele elevilor

sau profesorilor în scopuri publicitare;

 Aplicația este accesibilă oriunde și oricând, uşor de configurat;
 Se poate accesa cu orice browser: chrome, firefox, edge, safari etc. şi de pe

orice dispozitiv mobil, deoarece classroom este disponibilă pentru sistemele
android și ios (descărcare din google play store sau app store pentru ios);

 Profesorii pot crea cursuri și pot invita elevi și profesori colaboratori să se

alăture cursului (se pot invita până la 20 de profesori colaboratori pentru un
singur curs google classroom);

 Se pot gestiona mai multe cursuri; se pot reutiliza postările cu anunțuri,

temele și întrebările din fluxurile altor cursuri;

 Se pot adăuga materiale de orice tip: video, chestionare şi teste realizate cu

google forms, fișiere de tip pdf, word, excel etc.;

 Se pot programa anunțuri, întrebări colaborative și teme pentru a fi postate

automat în fluxul cursului, la o anumită dată și la o anumită oră. Elevii vor
avea acces la informații doar în momentul în care au nevoie de ele și se pot
organiza mai bine;

 Profesorii au posibilitatea de a crea teme, de a trimite anunțuri și de a

începe imediat discuții cu elevii de la curs;

 Elevii pot fi evaluați şi pot primi feedback din partea profesorilor. Se pot

vizualiza, comenta și edita fișierele în care lucrează elevii, în timp real;

 Elevii pot fi sortaţi alfabetic. Există şi un buton ignore, iar prin accesarea lui

sunetul este dezactivat, cursanţii pot trimite teme, dar nu mai pot răspunde
întrebărilor colegilor, nu pot comenta sau încărca materiale.

https://classroom.google.com/

https://classroom.google.com/

2. GOOGLE MEET
https://meet.google.com/

• Google meet este un serviciu de comunicare video dezvoltat de google. Este una

dintre cele două aplicații care înlocuiesc google hangouts, cealaltă fiind google
chat.
• Google face disponibile pentru toată lumea funcțiile de conferințe video. Oricine

are un cont google poate să creeze o întâlnire online cu până la 100 de
participanți și să beneficieze de întâlniri de până la 60 de minute pentru fiecare
întâlnire.

3 PLATFORMA LEARNINGAPPS.ORG

• https://learningapps.org/myapps.php
• Learningapps https://learningapps.org/ este o aplicație educaţională concepută

pentru a sprijini procesul de învățare şi predare prin activităţi interactive.

• Scopul este de a aduna module care pot fi reutilizate și de a le pune la dispoziția

publicului. Aceste module(denumite apps) nu conțin din acest motiv un cadru
special sau un scenariu concret de învățare, ci se limitează exclusiv la partea
interactivă. Modulele, ele insele, nu reprezintă o unitate de învățare inchisă ci
trebuie sa fie incorporate într-un scenariu de predare corespunzător.

• Aplicaţia este ușor de utilizat şi pune la dispoziţie o varietate de tipuri de

exerciţii, pe care profesorii le pot folosi în oricare etapă a lecţiei, adapta sau
realiza de la zero.

Avantaje:
• este gratuită şi intuitivă;
• se pot utiliza şi edita exerciţiile realizate de alţi utilizatori sau se pot crea de la zero;

• se pot integra o varietate de resurse pentru a propune sarcini: video, audio, text, imagini;
• poate fi utilizată la orice vârstă, de la clasa întâi până la clasa a 12-a;
• exerciţiile realizate se pot integra în orice etapă a lecţiei;

• elevii pot lucra pe grupe (pot colabora la realizarea unei sarcini) sau individual;
• există interfață în limba română;
• aplicaţia se poate accesa de pe orice dispozitiv mobil (telefon, tabletă
Dezavantaje:
• nu există niciun instrument pentru urmărirea progresului studentului/elevului sau
furnizarea de date despre progres
• activitățile realizate de alți utilizatori nu sunt validate, oricine poate încărca orice

material, nu toate activitățile sunt corecte.

MODELE DE EXERCITII
Exercitii tip
–ORDONARE PE GRUPE
-ORDONARE SIMPLA

HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/WATCH?V=PZIFTQ0ZA21

https://learningapps.org/watch?v=p0er2obe321
https://learningapps.org/watch?v=p83cjv7tj21

4. APLICAȚIA KAHOOT
• Kahootul este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie

educatională. Jocurile de învățare kahoot pot fi create de oricine , pe orice subiect
şi pot fi accesate folosind orice dispozitiv, calculator.
• Este folosită în orice moment al activității: în recapitularea cunoștințelor, în fixarea

cunoștințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare
sumativă pentru verificarea cunoștințelor și feedback.
• https://getkahoot.com/

In cadrul orelor:
• Exista feed-back imediat pentru elev și profesor
• Se reducere factorul stres

• Studierea devine atractivă si interactivă

• evaluarea este obiectivă
• Prin joc crește motivația de a studia
• Promovează munca în echipe.

Jocurile si testele create în kahoot se pot folosi în orice moment al activității:
în recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor, în etapa de predare, ca
evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă, individual sau în grup.
Avantajele utilizării aplicației kahoot! în lecţii:

Pentru profesori:
• îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare;
• ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale;
• dezvoltarea creativității în proiectare.

Pentru elevi:
• imbunătățirea abilităților digitale;
• dezvoltarea autocontrolului;
• înțelegerea reciprocă;
• dezvoltarea încrederii de sine.

Importanța utilizării aplicației kahoot în evaluare:
 obiectivitatea evaluării rezultatelor
 printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat

într-un fel sau altul.
 feed-back imediat pentru elev și profesor
 folosirea acestor aplicații asigură corectarea 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.
utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut,
relaxat.
centralizarea și stocarea rezultatelor

MODELE DE EXERCIȚII

• EXERCITII TIP GRILA

5. WORD WALL
• Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile,o

aplicație unde profesorii pot crea, cu un cont gratuit, joculețe simple de potrivire a
cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea.

• Sabloane sunt disponibile atât în versiunea interactivă, cât și imprimabilă.
• cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer,

tabletă, telefon sau tablă interactivă. pot fi redate individual de către elevi sau coordonate
de profesori, iar elevii ajung pe rând în fața clasei.

• cele imprimabile pot fi imprimate direct sau descărcate ca fișier pdf. ele pot însoți

activitățile interactive sau cele independente.

Caracteristici:
• Schimbarea tiparelor compatibile, fără a relua construirea jocului
• posibilitatea de a edita o resursă publică creată de altcineva
• posibilitatea de a alege teme și opțiuni de personalizare a resursei
• permite crearea de sarcini de lucru atribuite elevilor

• permite publicarea resursei, fiind vizibilă și altor profesori/creatori de conținut educațional
• permite modul de multiplayer – atunci când pe aceeași resursă intră mai mulți elevi, fiecare

de pe dispozitivul propriu

https://wordwall.net/play/24389/359/140
https://wordwall.net/play/24384/773/422

https://wordwall.net/

https://wordwall.net/play/24750/444/262

Wordwall –cărți aleatorii

WORDWALL-ROATA ALEATOARE

HTTPS://WORDWALL.NET/PLAY/25059/109/532
HTTPS://WORDWALL.NET/PLAY/24869/676/227
HTTPS://WORDWALL.NET/PLAY/24869/676/793

Wordwall-chestionar concurs
https://wordwall.net/ro/resource/25059109

Wordwall-diagramă etichetată

6. QUIZIZZ
• QUIZIZZ - instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să învețe

împreună.
• este foarte ușor să creezi teste și să te distrezi!

• - quizizz are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică, memuri și multe altele, de

asemenea conține o bază de date cu milioane de teste create de profesori;
• testele create cu această aplicaţie pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile,

tablete, laptop sau calculatoare conectate la internet.
 Avantaje pentru profesori:
• – instrument de evaluare;
• – feed-back imediat;
• – dezvoltarea creativității în proiectare.
 Avantaje pentru elevi:
• îmbunătățirea abilităților digitale;
• creșterea motivației în învățare;
• cunoașterea imediată a rezultatului învățării

MODELE DE EXERCITII

• HTTPS://QUIZIZZ.COM/JOIN?GC=00894353

7.MENTIMETER
• Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup țintă în timp real.

Este un instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da
răspunsul folosind un telefon mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet.

• prezentare interactivă cu sondaje de opinie -aceasta este o soluție utilă pe care o puteți
folosi în cadrul unei prezentări pe zoom sau google meet când vă partajați ecranul
https://www.mentimeter.com/

8. PADLET
• Padlet este o platformă unde profesorii pot crea clase, discuta şi adăuga imagini.

În padlet putem:
-să scriem

-să înregistrăm
-să adaugăm un hyperlink

https://ro.padlet.com

-să adăugăm o fotografie
-să adăugăm un document
• Putem avea un padlet al clasei şi putem pune link-uri cu orice altceva cum ar fi

teme, proiecte sau prezentări.
• Îl putem folosi ca pe un canal de discuţii al clasei.
• Putem să îi punem pe elevi să lucreze la o problemă şi să pună o poză cu

rezolvarea acesteia în padlet-ul clasei.

https://padlet.com/brisanmariana/bkmftjvxl6nbdz7r
https://padlet.com/brisanmariana/trg98h0c7jpgyh04

9.ASQ

• https://asq.ro/
• asq (another smart question) este o soluție de evaluare pe care elevii o pot folosi

independent, pentru a aprofunda și a lucra individual teste și exerciții create în
prealabil de profesor. Acesta poate adăuga clipuri video cu explicații, exerciții și
teste pentru orice materie și poate urmări rezultatele fiecărui elev direct din
aplicație

• platforma educaţională asq este structurată în două direcţii
• una de învăţare autonomă în care elevul poate de unul singur să parcurgă lecţii,

să urmărească video-uri, să poată să facă exerciţii şi să se poate testa,

• una in care profesorii pot urmări activitatea copiilor în timp real, adică pot vedea

exact la ce lucrează fiecare copil, unde greşeşte, pot să le dea copiilor teme şi să
urmărească rezolvarea acestora.

• platforma optimizează extrem de mult timpii de lucru, practic este o automatizare

a tuturor proceselor care de regulă durează foarte mult.

https://app.asq.ro/#/doc/wNUZOmgKcXZeepP06tST4wQjqUh2!-Mp3jePFIn9tqrxeAcms

https://app.asq.ro/#/test/wNUZOmgKcXZeepP06tST4wQjqUh2!-MpAn4k3YWLzRGrKHCKh

„Educatia este cheia care deschide poarta de aur a
libertatii.” (George Washington)

Va multumim pentru atentia cu care ati
urmarit materialul prezentat de
profesorii de specialitate din cadrul
Colegiului Economic din Calarasi!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=c725KyyntrA

