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Ghid orientativ de utilizare
a resurselor educationale deschise

Actuala criză generată de pandemia de SARS-CoV-2 pune omenirea în fața unor provocări cărora trebuie să le
răspundem rapid și prin adoptarea unor măsuri de prevenție care să limiteze expunerea la infectare. Comunitatea
educațională - elevi, părinți, cadre didactice - a înțeles adoptarea acestor măsuri și, de la data suspendării
cursurilor în România, viața școlară se desfășoară doar în familie, implicând un intens efort de acomodare al
copiilor, părinților și al cadrelor didactice.
Oferim acest material ca un mic GHID de resurse educaționale ce pot fi folosite de elevi, profesori și părinți în
vederea suplinirii activităților “face to face” pe care nu le putem desfășura în aceste momente.
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Coordonatori:
Prof. Dorin Cristea - inspector școlar general;
Prof. Gabriela Daniela Marchitan - inspector școlar general adjunct;

Redactor:
Prof. Daniel Gherasim - inspector școlar pentru managementul resurselor umane

Echipa de implementare:
Prof. Mihaela Dogaru - inspector școlar pentru educație ;
Prof. Gabriela Oloeriu - inspector școlar pentru învățământ primar;
Prof. Tamara Mocanca - inspector școlar pentru limba și literatura română;
Prof. Marilena Gurgu - inspector școlar pentru limbi germanice;
Prof. Alina Murgeanu - inspector școlar pentru limbi romanice;
Prof. Gabriela Gherman - inspector școlar pentru matematică;
Prof. Eleonora Dărmănescu - inspector școlar pentru biologie și management educațional;
Prof. Cristina Enoiu - inspector școlar pentru chimie;
Prof. Ion Ionașcu - inspector școlar pentru fizică, învățământ particular și alternatice educaționale;
Prof. Elena Pătrunjel - inspector școlar pentru geografie;
Prof. Eugen Mihăilă - inspector școlar pentru istorie și discipline socio-umane;
Prof. Melania Pătrășcanu - inspector școlar pentru religie;
Prof. Cornelia Neacșu - inspector școlar pentru informatică și proiecte educaționale;
Prof. Maria Costache - inspector școlar pentru minorități naționale și proiecte educaționale;
Prof. Tincuța Zahariuc - inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic;
Prof. Doina Collavini - inspector școlar pentru arte;
Prof. Petronela Bernovici - inspector școlar pentru învățământ special;
Prof. Vica Mincă - inspector scolar pentru educație fizică și sport;
Prof. Bogdan Ciubotaru - inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane și monitorizarea
programelor privind accesul la educație;
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Platforme utile
La nivel mondial, în scopul de a ajuta părinții și cadrele didactice să faciliteze procesul de
învățare la distanță al elevilor pe perioada suspendării cursurilor, au fost create aplicații,
platforme și resurse educaționale. În acest material vă prezentăm câteva astfel de soluții,
așa cum apar ele în descrierea oferită de UNESCO, pe:
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions:
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I. Sisteme de organizare a învățării digitale:
CenturyTech căi de învățare personalizate, cu micro-lecții concepute să se adreseze lacunelor de cunoaștere, să
provoace elevii și să permit reținerea cunoștințelor pe termen lung;

ClassDojo - conectează profesorii cu elevii și părinții, pentru a construi comunități ale claselor;

Edmodo - instrumente și resurse pentru a gestiona clasa și pentru a antrena/activa elevii de la distanță,
oferind o varietate de limbi acceptate;
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EkStep - platformă de învățare deschisă, conținând o colecție de resurse de învățare.

Google Classroom - Classroom este un instrument din suita Google Apps for
Education cu care profesorii pot să creeze și să organizeze rapid teme, să ofere
eficient feedback, precum și să comunice ușor cu studenții. Cu aplicația
Classroom elevii pot să-și organizeze temele în Google Drive, să le finalizeze, să
le predea, precum și să comunice direct cu profesorii și cu colegii.
Creați și strângeți teme
Aplicația Classroom funcționează cu Documente Google, Drive și Gmail. Astfel,
profesorii pot să creeze și să strângă teme, fără ca acestea să fie pe hârtie. De
asemenea, pot să vadă cine și-a terminat tema, precum și să ofere feedback
direct și în timp real fiecărui elev.
Moodle - Moodle (abrevierea de la englezescul Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) este
un software liber și Open source de învățare, cunoscut de asemenea și ca un Sistem de Management al
Cursului, Sistem de Management al Învățării sau ca un Spațiu de Învățare Virtual. Din octombrie 2010 are o bază
de 49953 utilizatori înregistrați și site-uri verificate și servește 37 de milioane de utilizatori în 3,7 milioane de
cursuri.
Moodle este o platformă de învățare (e-learning) dezvoltată pentru a ajuta profesorii să creeze cursuri online
care să fie focusate pe interacțiune și construirea colaborativă a conținutului educațional, care este în continuă
dezvoltare.
Moodle are mai multe caracteristici considerate tipice pentru o platformă educațională plus ceva inovații
originale (cum ar fi sistemul său de filtrare). Moodle este foarte asemănător cu un sistem de management al
învățării. Moodle poate fi utilizat în multe tipuri de medii ca de exemplu: în mediul educațional, pentru formare
și dezvoltare.
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II. Massive Open Online Course (MOOC) Platforms:
Alison - cursuri online ale unor experți, disponibile în limbile engleză,
franceză, spaniolă, italiană și portugheză;
Canvas - Network – cursuri gratuite, accesibile cadrelor didactice
pentru a susține învățarea pe parcursul vieții și dezvoltarea
profesională;
Coursera - cursuri predate de lectori de la universități și și companii
recunoscute;
European Schoolnet Academy - cursuri gratuite de dezvoltare
profesională pentru cadrele didactice, în limbile engleză, franceză,
italiană și alte limbi europene;
EdX - cursuri online ale unor instituții educaționale de top;
Future Learn - cursuri online care îi ajută pe cei care învață să
studieze, să își dezvolte aptitudini profesionale și să intre în legătură cu
experți.
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III. Conținuturi pentru învățare auto-dirijată (self-directed learning):
British Council – resurse pentru învățarea limbii engleze, inclusiv jocuri și exerciții de citire, scriere și
ascultare;
Byjus – aplicație având un depozit semnificativ de conținuturi educaționale, concepute pentru diferite
niveluri de învățare;
Code It – ajută copiii să învețe concepte de bază ale programării prin intermediul cursurilor online,
webinarelor live și ale altor materiale prietenoase. Disponibil în limbile engleză și germană;
Code.org – o ofertă largă de resurse pentru programare, clasificate în funcție de subiect, oferită gratuit de
o organizație non-profit;
Code Week – listă de resurse online pentru a preda și învăța programare;
Discovery Education – resurse educaționale și lecții despre virusuri și epidemii, pentru niveluri diferite;
Duolingo – aplicatie pentru a susține învățarea limbilor străine;
Feed the Monster – aplicație Android în mai multe limbi pentru a învăța copiii principiile de bază ale
cititului;
Khan Academy – lecții și practică online gratuite pentru matematică, științe și socio-umane, precum și
intrumente gratuite pentru părinți și cadre didactice, pentru a urmări progresul elevilor. Disponibil în
peste 40 de limbi și aliniat curriculum-ului din peste 10 țări;
KitKit School – colecție de programe de învățare, cu un curriculum comprehensiv ce acoperă educația
timpurie și nivelurile primare;
LabXchange – conținut de învățare digital, întreținut și creat de utilizatori, disponibil pe o platformă
online care permite experiențe educaționale și de cercetare;
Mindspark – sistem adaptiv de tip meditator, care ajută elevii să învețe și să exerseze matematica;
OneCourse – aplicație centrată pe copil, pentru a oferi educație în materie de citire, scriere și aritmetică;
Polyup – conținuturi de învățare pentru dobândi cunoștințe matematice și a dezvolta aptitudini de
gândire computațională pentru elevii din învățământul primar și secundar inferior;
Quizlet – cartonașe și jocuri educative, pentru a susține învățarea la mai multe materii;
YouTube – depozit uriaș de filmulețe și canale educative.
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IV. Aplicații mobile pentru citit:
Global Digital Library – cărți digitale și alte materiale de citit, ușor de accesat de pe telefoane mobile și
calculatoare; disponibil în 43 de limbi;
StoryWeaver – depozit digital de povești pentru copii, în mai multe limbi;
Worldreader – cărți și povești digitale accesibile de pe telefoane mobile pentru a susține cititul; disponibil în
52 de limbi.
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V. Platforme pentru a susține comunicarea video live:
Dingtalk – platformă de communicare, platformă pentru video-conferințe, gestionarea sarcinilor,
monitorizarea prezenței și mesagerie instant;
Lark – set de instrumente interconectate, inclusiv chat, calendar, depozit cloud, în japoneză, coreeană,
italiană și engleză;
Teams – funcții de chat, întâlnire, apel și colaborare, integrate cu Microsoft Office software;
Skype – apeluri video and audio cu facilități de discuție și colaborare;
Zoom – platformă pentru conferințe, webinare, colaborare și chat video și audio.

VI. Intrumente pentru cadrele didactice, pentru a crea conținuturi digitale de învățare:
Thinglink – instrumente pentru crearea de imagini interactive, filme și alte resurse multimedia;
Buncee – susține crearea și distribuirea de reprezentări vizuale ale conținuturilor de învățare, inclusiv
lecții bogate în conținut multimedia, buletine informative și prezentări;
EdPuzzle – software pentru crearea de lecții video;
Kaltura – instrumente de creare și video management, cu opțiuni de integrare pentru diferite sisteme de
management al învățării;
Nearpod – software pentru a crea lecții cu activități de analiză/evaluare informativă și interactivă;
Pear Deck – facilitează conceperea de conținuturi instructive captivante, cu diferite funcții de integrare;
Squigl – platformă care transformă discursul sau textul in filme animate
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VII. Depozite externe pentru soluții de învățare la distanță:
Brookings – un catalog de aproape 3000 de inovații în materie de învățare. Nu toate dintre acestea sunt
soluții de învățare la distanță, dar multe dintre ele oferă conținut educational digital;
Common Sense Education – sfaturi și instrumente de suport în perioada de închidere a școlilor și pentru a
susține tranziția către învățarea de acasă și online;
Commonweatlh of Learning – listă de resurse pentru creatorii de politici educaționale, pentru directorii
unităților de învățământ, pentru cadre didactice, părinți și elevi, de ajutor în perioada închiderii școlilor;
Education Nation – statele nordice și-au pus la dispoziția întregii lumi soluțiile de învățare, în mod gratuit,
susținând cadrele didactice și elevii în perioada de închidere a școlilor;
EdSurge – listă de produse edtech (tehnologii educaționale) susținută de comunitate, incluzând numeroase
soluții de învățare la distanță pentru elevi, cadre didactice și școli, de la nivel primar la post-secundar (terțiar
non-universitar);
Global Business Coalition for Education – listă de platforme de e-learning, de distribuire a informațiilor și de
comunicare;
Keep Learning Going – colectie extinsă de instrumente gratuite, strategii, sfaturi și bune practici pentru
predare online, provenind de la o coaliție de organizații neguvernamentale în domeniul educației din
SUA. Include descrieri pentru peste 600 de soluții digitale de învățare.
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Limbă și comunicare
Site-uri utile la limba și literatura română

https://e-learningise.weebly.com/limba-537i-literatura-romacircn259.html
Corect implementat, mixat și aliniat cu alte strategii de învățare, sistemul de tip e-learning poate reprezenta piesa
centrală a unui sistem eficient și continuu de învățare. Această platformă conține link-uri ale unor site-uri utile
profesorilor de limba și literatura română și, deopotrivă, elevilor de gimnaziu și liceu. Pot fi accesate platforme online, tutoriale video, module tematice, manuale digitale, biblioteci on-line, teste, informații despre examenele
naționale, astfel încât elevii și profesorii să poată avea laolaltă o multitudine de resurse didactice.

http://romana.info.ro/
Acest proiect a fost pornit ca o inițiativă a profesorului Sorin Osiceanu, iar din luna decembrie 2012, a fost lansat şi
site-ul Romana.Info.Ro, care se adresează şi iubitorilor de limbă şi literatură română.
Fondatorii doresc ca site-ul Romana.Info.Ro să devină portalul numarul 1 în preferinţele iubitorilor de limbă şi
literatură română din ţară, motiv pentru care profesorii de limba și literatura română sunt invitați să participe la
creşterea calităţii site-ului, publicând materiale folosite la clasă.
Printre proiectele în desfășurare, care vor da o forma interactivă site-ului Romana.Info.Ro., se află și crearea
claselor virtuale, unde echipe de profesori vor pregăti clase de elevi și organizarea de concursuri cu premii între
aceste echipe.
Pot fi găsite aici informații despre examenele naționale, modele de teste, referate etc.

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”
https://www.facebook.com/iordan.rosetti/
Cercetătorii Institutului de Lingvistică propun celor interesați, în această
perioadă, câte un text de lingvistică pe zi, cu scopul cultivării şi promovării
limbii române, îmbogăţirii patrimoniului culturii şi al cunoaşterii
universale, răspândirii şi valorificând rezultatele cercetării ştiinţifice
obţinute.
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Limbă și comunicare
Le kiosque du français
https://www.fle.fr/le-kiosque-du-francais

Ressources en ligne pour pratiquer le français : langue, culture,actualité
Films & documentaires - https://www.filmsdocumentaires.com
Près de 6500 films et documentaires en ligne dans tous les domaines, tous les genres, sur tous les sujets : actualité et société,
histoire et géopolitique, santé et médecine, tourisme et voyages, sports et loisirs, sciences et découvertes, arts, cinéma,
métiers et artisanat, nature et animalier, aventure...

7 jours sur la planète A2 B1 B2 - https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/7-jours-sur-la-planete
Des reportages de journaux télévisés pour comprendre l'actualité en français : actualité, géopolitique et histoire. Améliorez
ainsi votre compréhension orale grâce à un entraînement régulier à partir de documents audio-visuels d'actualité. Chaque
semaine, deux nouveaux reportages, sous-titrés en français, sont proposés parmi ceux diffusés sur la chaîne francophone
internationale TV5Monde.

Mediaclasse : littérature et vidéo - https://www.mediaclasse.fr/
Découvrez ou redécouvrez les grands classiques de la littérature française : romans, nouvelles, théâtre, poésie, du 16e au
20e siècles. Chaque oeuvre est présentée, analysée et commentée par Romain Dousso, diplômé de Lettres modernes, à
l'aide de vidéos qui permettent de restituer l'oeuvre dans son contexte historique associé à des références historiques, des
documents, des oeuvres d'art, des peintures et des musiques, offrant ainsi un véritable bain culturel.

LinguoTV A2 à C2 - http://linguo.tv/videos
Découvrez sur Linguo.tv un ensemble de vidéos en français, sélectionnées par l'équipe du site pour leur intérêt pédagogique
et sous-titrées en français. Les vidéos peuvent être visionnées à vitesse réduite (80% ou 64%) et certaines disposent même
des transcriptions et de questions de compréhension. Même si le site n'est pas régulièrement actualisé, l'ensemble offre
des sujets et des thématiques très variés.

1 jour/1 actu. L'actualité en français - https://www.1jour1actu.com/
L' actualité sélectionnée et traitée par des journalistes spécialisés en presse jeunesse qui expliquent avec des mots simples
l'info des adultes. Chaque jour un article, une photo, une vidéo, des cartes et des schémas grand format, pour décrypter
l'actualité dans une langue accessible dès le niveau A1. Chaque mois : un dossier d'actualité avec web-documentaire. Et
aussi : des ressources en accès libre pour les enseignants sur education.1jour1actu.com.
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Limbă și comunicare
LE CARTABLE NUMÉRIQUE DE LA FRANCOPHONIE
https://www.francophonie.org/cartable-numerique

Ce cartable numérique de la Francophonie a
été pensé et réalisé pour permettre à vos
élèves et à vos apprenants de mieux connaître
la Francophonie en se familiarisant avec ses
missions et en découvrant ses actions.
Quels sont les pays de la Francophonie ? Combien de personnes parlent français dans le monde ? Qu'est-ce que
plurilinguisme ? Quelles sont les couleurs de la Francophonie ? A quoi servent les CLAC ? Que fait l'Institut de la
Francophonie pour le développement durable?

Vous trouverez les réponses à toutes ces questions, et à bien d'autres, dans les fiches pédagogiques proposées
dans ce cartable numérique de la Francophonie. Les fiches sont classées par tranches d'âge (9-11 ans, 12- 15 ans,
16 ans et +) et par niveau (de A2 à C1).
Ces ressources vous sont proposées par l'OIF, les opérateurs de la Francophonie - l'AUF et TV5MONDE - en
partenariat avec RFI et le CAVILAM.
1.

Boîte à outils pour l'enseignant

2.

Ressources pour la classe - Enfants (9-11 ans)

3.

Ressources pour la classe - Adolescents (12-15 ans)

4.

Ressources pour la classe - Jeunes adultes (16 ans et +)

Ghid de utilizare

a resurselor educationale deschise
si exemple de bune practici

Limbă și comunicare

https://didierfle-latelier.fr/page-daccueil-2/

BIENVENUE SUR LE SITE DE LA MÉTHODE L'ATELIER !
Voir le monde en français, ça change la vie!

Les activités interactives de L'Atelier A2
HUIT Unités
Unité 1
Fêter un événement
Les pronoms COD
Le «e» muet
Les fêtes et les cadeaux
Planifier un repas
La quantité avec le pronom en
Le pronom en
La nourriture
Le futur simple
Le futur simple
Les événements et les lieux
Fêter un événement
Bilan Grammaire
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Limbă și comunicare
LA CLASE DIGITAL de tu casa con la ayuda de la tecnología
Para ser COMPAÑEROS DE CLASE podéis utilizar:

ProfeDeELE es un portal para estudiantes y profesores de español como lengua extranjera con una gran
variedad de ideas, recursos y actividades prácticas, publicadas de forma libre, gratuita y que priman la
creatividad, la originalidad y la calidad.
Tiene 2 espacios virtuales separados según la tipología del
buscador: Actividades (para los alumnos y los estudiantes) y
Espacio profes (para los docentes).
ACTIVIDADES
Contiene más de 300 actividades para aprender español que
están repartidas como sigue:
Audios - Comprensiones auditivas para nivel alto con audios,
actividades y transcripciones
Canciones – Actividades con canciones para trabajar la
comprensión, la escritura, el léxico y la gramática
Cultura – Actividades con cultura sobre fiestas populares de
España, test países hispanos, etc.
Exámenes – Modelos de examen DELE y SIELE
Gramática – Actividades de gramática
Lecturas – Actividades de lectura niveladas para aprender español
Podcast – Podcast con transcripción, preguntas de comprensión
auditiva y de expresión
Vocabulario – Actividades de vocabulario
Videos – Comprensiones audiovisuales
ESPACIO PROFES es el lugar donde los docentes pueden encontrar recursos y juegos, unidades didácticas
para trabajar en clase el léxico, la gramática, la cultura, etc., una comunidad para profesores de ELE,
novedades y encuentro didáctico para los profesores.
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Matematică și științe
Matematică - GeoGebra (https://www.geogebra.org)
GeoGebra este o platformă ce poate fi folosită în lecțiile de algebră, geometrie, trigonometrie, statistică și probabilități.
Această aplicație acoperă cu succes mai multe domenii ce urmăresc dezvoltarea competențelor STEM.

Softul GeoGebra face matematica mai accesibilă, deoarece reprezintă o punte de legătură între geometrie și algebră
într-un mod vizual, complet inedit. Astfel, elevii pot vedea, atinge și experimenta matematica, care, la rândul ei,
devine dinamică, interactivă și distractivă, prin exploatarea posibilităților oferite de noile tehnologii
Utilizat în geometrie, GeoGebra realizează construcții geometrice elementare dar și complexe, de o calitate grafică
deosebită care, cu ajutorul instrumentelor de glisare, pot fi vizualizate din diverse perspective. În cazul analizei matematice,
exersând interpretarea reprezentărilor grafice ale funcțiilor, elevii pot intui, deduce, inventaria și verifica proprietățile lor
caracteristice, pot localiza vizual punctele importante ale graficului și determina coordonatele lor.
De asemenea, utilizatorii pot introduce direct expresiile algebrice pentru a obține sau verifica reprezentarea grafică a curbei.
GeoGebra oferă, așadar, instrumente caracteristice învățării asistate de calculator.

Grafice

Figuri geometrice

Marele avantaj constă în faptul că programul oferă un suport vizual în prezentarea oricărei noțiuni sau rezultat teoretic din
domeniul geometriei și al algebrei. GeoGebra facilitează predarea și înțelegerea noțiunilor cu grad ridicat de abstractizare
din diverse ramuri ale matematicii.
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Matematică și științe
PREPI - Plan de pregătire personalizat
PREPI - Plan de pregătire personalizat, explicații pentru fiecare lecție, recomandări zilnice, teste și rezolvări nelimitate,
videoclipuri explicative, recomandări bazate pe stilul tău, Asistent Prepi

https://prepi.ro/?gclid=EAIaIQobChMIwKKpnOHs6AIVFKaaCh0D8QYqEAMYASAAEgLZF_D_BwE

myBac - Materie prezentată în format video, pdf si audio, disponibilă oricărui profil de studiu, cu explicații teoretice și
rezolvări ale problemelor reprezentative.

https://mybac.ro/
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Matematică și științe
Tutoriale video pentru predarea matematicii cu instrumente
digitale Digitaliada.ro unde pot fi găsite 25 de tutoriale video în
sprijinul predării matematicii.
Tutorialele video sunt dezvoltate pe niveluri (mediu/avansat) și
clase (V-VIII), de la "Proprietăți ale triunghiului isoscel/
dreptunghic/echilateral”, pentru clasa a VI-a, la materialele
pentru clasa a VII-a și pentru clasa a VIII-a, de exemplu,
"Construiește un con circular drept în GeoGebra”, cum se rezolvă
o ecuație sau demonstrația pentru o problemă de clasa a VIII-a
pot fi regăsite în seria celor 25 de tutoriale video.
Astfel, platforma Digitaliada propune profesorilor o serie de proiecte didactice pentru predarea matematicii și
TIC, la clasele V-VIII, utilizând resursele digitale la clasă. Resursele educaționale sunt destinate cadrelor didactice
pentru facilitarea procesului de predare, precum și pentru consolidarea cunoștințelor și crearea de competențe
pentru elev.

Învață matematica cu tutoriale video
Platforma de video-learning www.tutoriale-video.ro conține 40 Tutoriale video Matematica Evaluare Națională
În acest tutorial vei învăța mai multe despre temele propuse pentru examen și cum ne ajută ele în viața de zi cu zi
pentru rezolvarea diverselor probleme cu care ne putem confrunta.
https://tutoriale-video.ro/category/matematica/
Adresa unde vă puteți inscrie la un curs online de matematică de pregătire pentru evaluarea națională:
https://tutoriale-video.ro/curs-video-online-de-matematica-pentru-evaluarea-nationala/
Câteva instrumente eficiente și resurse gratuite pe care le pot folosi profesorii pentru a organiza lecțiile online
se găsesc la adresa:
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online
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Matematică și științe
LABVIEW. Simulări Interactive cu aplicații în Fizică
Aplicația se adresează profesorilor și elevilor din învățământul preuniversitar, precum și cadrelor didactice și studenților, în
special celor care predau sau studiază științele exacte (fizică, matematică, chimie) sau inginerești. În particular, mediul
LabView se adresează profesorilor de fizică din învățământul preuniversitar, precum și elevilor și studenților pasionați de
studiul fizicii, care o pot folosi pentru a învăța rapid un limbaj de programare grafică extrem de util în crearea de simulări
spectaculoase ale fenomenelor fizice. De asemenea, LabView poate fi utilizat și pentru un curs opțional de programare
grafică sau ca sursă de instruire de către membrii cercurilor de fizică din licee.
LabView este un mediu de programare grafic intuitiv, care utilizează simboluri grafice-pictograme, în loc de linii cu
instrucțiuni. Totul se bazează pe o bibliotecă de funcții definite, care, prin asamblare grafică, realizează în mod intuitiv un
program.

LabVIEW

Deși este un mediu grafic de programare, LabView poate fi folosit și la achiziția, analiza și prezentarea datelor de la diverse
surse externe, conținând, în biblioteca sa multe instrumente special dedicate acestui scop. Aplicațiile realizate în LabView se
numesc instrumente virtuale(VI) care imită aparatele și instrumentele fizice.
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Matematică și științe
YENKA - https://www.yenka.com/science/
Este un utilitar cu ajutorul căruia atât profesorii cât și elevii pot simula o gamă largă de experimente ușor și în siguranță.
EXTREM de util, GRATUIT pentru acasă, este, probabil, unul dintre cele mai performante şi utile soft-uri educaţionale
existente pe piaţă în acest moment. Este un pachet integrat pentru fizică, TIC, chimie.

Aplicația trebuie instalată în computerul propriu și pune la dispoziție experimente virtuale grupate pe capitole, însoțite de
explicații teoretice și aplicații ale fenomenelor respective:
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Matematică și științe
BIOLOGIE - liceu
Pe portalul www.educatie.inmures.ro se găsește manualul de biologie digital pentru clasa a XI-a.
https://educatie.inmures.ro/manual-de-biologie-cls-xi-a.html
Elevii și profesorii de pretutindeni, interesați de studiul aprofundat al anatomiei, au acces gratuit la acest material
educațional. Este foarte util deoarece oferă suport vizual video dar iar conținuturile sunt realizate în conformitate cu
programa școlară.
Prin utilizarea acestor lecții se urmărește învățarea noțiunilor într-un mod plăcut dar și dobândirea competențelor generale
și specifice la elevii de liceu.
Cele 36 de lecții și pachetele de teste aferente au fost realizate de două profesoare de biologie din județul Mureș, Nadia
Iernuțan și Sorina Capotă, cadre didactice cu o experiență bogată în învățământ.
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Om și societate
Geografie - Jocuri pentru învățarea mai ușoară a geografiei la clasa a XII a
Jocurile geografice pot fi utilizate atât pe dispozitive desktop cât și pe mobil.
https://www.geogra.ro/wpg/bacalaureat/
Activități de învățare online, la geografie, pentru clasele de liceu
Se recomandă accesarea secțiunii bacalaureat, unde veți găsi subiectele de bacalaureat care s-au dat în anii precedenți,
precum și baremele, modele de subiecte puse la dispoziție de MEN și rezolvări complete ale acestora
.https://www.geogra.ro/wpg/activitati-de-invatare-online-la-geografie-pentru-clasele-de-liceu/
Jocurile online cu Europa si Romania, reprezintă un suport atât pentru învățare cat și pentru repetarea continua a cunoștințelor
necesare pentru examenul de bacalaureat;
Fise de lucru pentru statele Europei și relieful României , cu ajutorul suporturilor cartografice și a manualului de la clasa.
Elevii claselor a 11-a
1. Prin parcurgerea articolului despre culoarea luminii solare puteți aprofunda relația dintre radiația solara și geosistem. Se
recomanda parcurgerea capitolului ”Factorii geoecologici” din manual.
2. Vizualizați datele geospatiale cu localizarea mediilor geografice terestre ale Terrei, in cadrul aplicației GoogleEarth Pro și
identificarea peisajelor specifice fiecărui mediu cu ajutorul modului ”Street View” din aceeași aplicație. Este utila și recitirea
lecțiilor de la capitolul ”Mediile geografice ale Terrei” din caiet și manual.
Elevii claselor a 10-a
1. Jocurile online cu statele Europeiși capitalele acestora precum și harta lumii.
2. Completați fisa de lucrupentru cinci state Europene la alegere.
Elevii claselor a 9-a
1. Jocurile online cu harta lumii.
2. Urmăriți filmul cu evoluția geologică a Terrei în ultimii 700 mil. de ani și citiți lecției ”Evoluția Terrei” de la capitolul ”Relieful
terestru”.
3. Vizualizați datele geospațiale cu tipurile de țărmuri, in cadrul aplicației GoogleEarth Pro și rețineți localizării acestora, in
paralel cu citirea lecției ”Acțiunea apelor marine. Relieful litoral” din manual.

Ghid de utilizare

a resurselor educationale deschise
si exemple de bune practici

Om și societate
Geografilia - https://geografilia.blogspot.com/2019/01/omniquiz-aplicatie-cu-jocuri-pentru.html?fbclid
Programul OmniQuiz se adresează elevilor care se pregătesc pentru bacalaureat, proba de geografie, dar și altor
persoane dornice să-și verifice cunoștințele.
Aplicația are două variante:
1. Varianta gratuită, în care găsești:
● 10 teste pentru bacalaureat ce includ hărți mute, tabele și răspunsuri de tip grilă.
● Hărți interactive ce îți permit alegerea răspunsului direct pe imagine.
● Întrebări cu răspunsuri de tip grilă.
● Teste organizate pe categorii de dificultate.
● Mod de joc memorare, pentru a-ți permite să reții mai ușor informațiile.
● Progres vizibil în timp real atât în cadrul testului cât și în cadrul categoriei.
● Scor pentru fiecare test realizat.
● Zoom pentru toate imaginile din cadrul testelor pentru a facilita rularea aplicației de pe telefoanele cu
ecrane mici.
● Ajutor la îndemână și specific pentru fiecare ecran al aplicației.
● Conținut 100% offline pentru a putea folosi aplicația și fără internet.
● Conținut verificat și aprobat de către profesori din domeniu.
2. Varianta Pro, în care găsești:
● 75 de teste pentru bacalaureat.
● Mai multe hărți interactive.
● Un glosar cu termeni și definiții cu opțiuni de filtrare.
● Test aleatoriu (alege la întâmplare un set de întrebări din toate tipurile).
● Reorganizarea categoriilor pe tipuri de întrebări astfel încât îți va fi mai ușor să găsești testul de care ai
nevoie.
● Fără reclame și mesaje care să te distragă de la joc.
● Optimizări la afișajul pe ecrane mari
● BONUS inclus în aplicație: Cartea „Sinteze Geografie Clasa a XII-a” a domnului profesor Constantin Roșu ce
cuprinde informații sintetizate și organizate astfel încât să fie ușor de învățat.
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Om și societate
RESURSE MULTIMEDIA FOLOSITE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI
Seterra este un joc educativ din domeniul geografiei, având un grad de dificultate ridicat. Aflați mai multe despre
țările, capitalele, oceanele, steagurile și orașele din Africa, Europa, America de Sud, America de Nord, Asia și
Australia cu ajutorul exercițiilor practice pe hartă! Seterra este pe piață din 1997, este tradus în 36 de limbi diferite
și a fost îndrăgit de oamenii din întreaga lume. https://Online.Seterra.Com/Ro/Vgp/3142

mozaMap - Hărți digitale -https://www.mozaweb.com/ro/mozamap
Atlasele interactive ale programului cartografic mozaMap îmbogățesc instrumentele folosite în predarea
geografiei și istoriei. Hărțile cu tematică diferită și elementele acestora pot fi ușor modificate și adaptate, ușurând
semnificativ pregătirea pentru orele de clasă și predarea lecțiilor. Atlasele digitale mozaMap se pot deschide în
softul mozaBook.
Principalele funcții ale atlaselor mozaMap
● Navigare pe hartă (mărire, tragere)
● Activare și dezactivare straturi,
creare de hărți combinate
● Creare de vizualizări salvate
● Opțiuni de căutare
● Instrument de desen incorporat
● Opțiuni de prezentare
● Conținut creat de utilizator
● Animații pentru ilustrarea evenimentelor istorice
● Teste și întrebări
● Integrare cu mozaBook
● Opțiuni de personalizare
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Om și societate
ISTORIE
Aplicațiile pe care le propunem se adresează cadrelor didactice și elevilor, aplicațiile având grade diferite de
dificultate și aplicabilitate.
Historical Calendar - Events and Quizzes
Este disponibilă atât pe Android, cât și pe iOS. Softul este disponibil și în limba română,
folosindu-se de serviciile binecunoscutei platforme Wikipedia. Mai mult decât intuitiv și
complex, cu o bună funcționare și în modul offline, dispune de posibilitatea de a salva ceea
ce te interesează.

The History of Everything
Disponibil pe Android și iOS, permite explorarea și compararea
evenimentelor de la Big Bang la apariția internetului, într-o interfață
interactivă și intuitivă.

History Timeline
Este un soft care prezintă evenimentele
istorice într-un mod simplu, plăcut și eficient.

History in Pictures
Aplicație disponibilă pe Android și iOS, dispune de o colecție de
fotografii pe care aplicația le pune la dispoziție pentru a te introduce
într-o atmosferă deosebită. Fotografiile expuse sunt însoțite de scurte
explicații utile.
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Om și societate
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Concepte filosofice - O aplicație utilă, care te
introduce în mirifica lume a conceptelor
filosofice.

Școli filosofice - Aplicație care prezintă cele
mai influente curente de gândire ale
umanității.

Școli filosofice - Aplicație care prezintă cele
mai influente curente de gândire ale
umanității.

Teoria economică - Un ghid util al conceptelor
specfice economiei. Poate contribui la o
recapitulare semnificativă a materiei pentru
examene.
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Tehnologii - TIC
Google Drive
Cu un Cont Google, beneficiați gratuit de spațiu de stocare de 15 GB. Acesta este folosit de Google Drive, Gmail și
Google Foto, astfel încât să puteți stoca fișiere, să salvați atașamentele de e-mail și să faceți backup fotografiilor și
videoclipurilor
Aplicația vă permite accesul la fișiere indiferent unde vă aflați. Le puteți organiza, edita și trimite de pe orice computer
de la adresa drive.google.com. Puteți încărca unul sau mai multe fișiere în dosarul Drive de pe computer pentru a le avea
în permanență disponibile.
Cu suita de aplicații de la Google, este ușor să colaborați la crearea fișierelor, indiferent unde vă aflați și de pe ce dispozitiv
lucrați. Vizualizați modificările celorlalți în timp real. Modificările se salvează automat în Google Drive. Când un colaborator
introduce un comentariu, primiți o notificare în mesajele primite și îi puteți răspunde direct. Și nu mai este nevoie să căutați
cea mai recentă versiune a unui fișier, deoarece există una singură.

Puteți realiza:
Documente

Foi de calcul

Prezentări

Din Drive puteti accesa aplicația “Formulare Google”care vă permite să generați chestionare pentru a
colecta diverse tipuri de informații sau puteți crea teste cu punctaje, însoțite de statistici referitoare la
răspunsuri.
Aveți posibilitatea să vă manifestați creativitatea folosind “Desene Google” și să inserați cu ușurință
aceste imagini in materilale la care lucrați
Toate aplicațiile pot fi utilizate pe computer sau pe dispozitive mobile, singura condiție care trebuie
îndeplinită este să avem conexiune la Internet. Aplicațiile prezentate sunt gratuite și ușor de utilizat.
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Tehnologii - TIC
Realizați o pagină web cu WIX
Platforma Wix este prezentată ca una gratuită, modernă și bogată în funcții. Conform opiniei autorilor platformei, scopul
platformei este de a crea un site web fără necesitatea de a scrie cod HTML, CSS, JS, …
Wix este un program plăcut, apreciat de persoanele care se ocupă de crearea site-urilor web în alte site-makere sau CMS-uri,
cât și de persoanele care nu au mai făcut site-uri.
Există o libertate enormă în adăugarea elementelor suplimentare, amplasarea și editarea acestora . Aranjarea elementelor
pe paginii nu este limitată de nimic – totul funcționează după principiul ”Drag-and-drop”. La crearea site-ului folosești unul
din șabloane sau îți creezi propriul proiect de la zero.
Designul este modern WIX punând la dispoziția utilizatorilor peste 500 de șabloane FREE și PREMIUM cu multe opțiuni
pentru structură, design, fonturi, palete cromatice, elemente grafice etc.

Pasul 1 - Accesarea www.wix.com și crearea unui cont
Pentru autentificare se poate utiliza un cont de Facebook sau
un cont de Google sau vă puteți crea un cont de utilizator nou
pentru aceasta fiind necesară o adresa validă de mail.

Pasul 2 - Alegerea temei potrivite
Pasul 3 - Editarea și introducerea elementelor de conținut
Pasul 4 - Publicarea site-ului
Tutoriale utile pentru a învăța utilizarea WIX:
https://www.youtube.com/watch?v=JTdK9q_iuE0
https://www.youtube.com/watch?v=7R3ZywgdCZI
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ŞCOALA DE ACASĂ - învăţământ primar
O gamă vastă și variată de resurse educaționale poate fi accesatǎ pe
https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources Resursele
sunt organizate pe categorii relevante ariilor curriculare din învățământul
preșcolar și primar. Pot fi descărcate gratuit pachetele demonstrative cu
materiale pentru fiecare ciclu curricular, descoperind resursele educaționale
Twinkl - perfecte și acasă și la școală!

Ghiduri de pregǎtire, pe clase, pot fi accesate şi pe :
http://www.eduperformanta.ro/Ghid%20de%20pregatire%20pentru%20clasa%20IV/WebContent/index.html?fbclid
=IwAR2rP9dgU0U0FMDy6dSNvpR1iYtHhvV5h9RYkM2phQydznqSexIHjYaf-84
http://www.eduperformanta.ro/Ghid%20de%20pregatire%20pentru%20clasa%20III/WebContent/index.html?fbclid
=IwAR2rP9dgU0U0FMDy6dSNvpR1iYtHhvV5h9RYkM2phQydznqSexIHjYaf-84
http://www.eduperformanta.ro/Ghid%20de%20pregatire%20pentru%20clasa%20II/WebContent/index.html?fbclid=
IwAR2rP9dgU0U0FMDy6dSNvpR1iYtHhvV5h9RYkM2phQydznqSexIHjYaf-84
http://www.eduperformanta.ro/Ghid%20de%20pregatire%20pentru%20clasa%20I/WebContent/index.html?fbclid=I
wAR2rP9dgU0U0FMDy6dSNvpR1iYtHhvV5h9RYkM2phQydznqSexIHjYaf-84

Jocuri pentru invățarea mai ușoară a geografiei, a pǎrţilor de vorbire, a figurilor geometrice!
https://www.geogra.ro/joc/ro/index.php
https://wordwall.net/resource/847974/adjective
https://wordwall.net/play/941/638/822?fbclid=IwAR1cBrNPO0jNKmwaOHkIYInGRRXSRYd6Y8PMYz61YwPHpSvN20E
R2e_yXC4
https://wordwall.net/resource/914003/figuri-geometrice?fbclid=IwAR29q2L1f86byWlj1_tLbWrHE6ycVPtA8tS0KJLxfL2zQtOXCX34R4rJUM

Ghid de utilizare

a resurselor educationale deschise
si exemple de bune practici

ŞCOALA DE ACASĂ - învăţământ primar
Jocuri distractive:
- https://www.facebook.com/ghidusiicuoamenimici/?__tn__=kCH-R&eid=ARB0laHvRCglHJiv_yfL5yWKUp4CgDVDUFDUHqBZfOSowxBeH04d7X7Gj_JhREWSz7iyPuZ4BNDc0Vm&hc_ref=ARQl7k8oVBadql6kKt0zAD7dW4A
YrAahfOBDYkgaKJ21FlLkOfE225ZAXnlXxV95e6E&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC8vPvNkDTx0ElRNJild-lWF_RXlYAyxboqPg7Gd5PNrdFltN7c0KMwkY8eBmuUWpSJjGoHtv3Mi5JLNAbK86xzNiLKVdzSko-WdnMu57u-VkwqpvruePETIPxaE5VoJPlKjA6TuKOixdzQGDKSOAUab3CHlwfo01FD8iC3dWVCKdrJfeG1kUJFgm_5gmc5rTflN2qQfkGJ90g0pGkpkMpz6IwfWAnd1o0i3R4eSqWbB0GCuvQVcPp6grnjl_TbIW2HWQvS2RWrRdPXex6vHe2grPXEIqNfi5pYqAf3JhRN1ED5jmrCSfKvrBxgp37O5XU2Audr5vJgfv29W7mINIl6XjDPrRcPhLQBxUT
D13fzPgmUulAGLzyUKoxy40emUFM8XeAynJEHMSxfzFAcflmBckzdgtyR9NvPaxvuhMlTBuo2LeZrjqLRVMmyOebPzqezZOApeeTzveevzI7
dUTfAMOHi7K5llXD1DV8Tk94t2rfQ
- https://www.facebook.com/teatrultandarica/
- https://www.facebook.com/copilcreativ/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBenw3iE3lSVTEXGMF6UCqt3ui61n5UsYfHo7aoDG3sEqktyporoxU3IKMQF3fDIvC6MqWJRQtU7HS&hc_ref=ARRQj9lMShO2SrAZRw0lts84xmustoFIlcpYpVpMDkLDzZYd5fTA5uT_VqEcKvQKnE&fref=nf&hc_location=group
- https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html?fbclid=IwAR02ihMQZBnwueaxItNlsAPr13zvQEqop38BHx7YxYYLz25bQuB_9IE0DM
- https://wordart.com/8cjim5tlmahh/word-art?fbclid=IwAR3HuS3EoHs6zS70eMZxil66q9FbYCwe8gge8pUqeiZLCrCVzsDfn37sUA
- https://www.facebook.com/zmeisorii/?__tn__=%2CdkCH-RR&eid=ARCiuiDLBvXrHbXFeN2CxZApSnWQoX7hzDImMmpyym1FQBpwT3OxVUjbWuTsul8VJk79QhKzGzdJOrg&hc_ref=ARSI_K-9OH9a6AIDNj_i6W55CRkvxbpo4W7J1CtwV4c0MP9mSeOCzVxVIZP3eNRrbw&fref=nf&hc_location=group
- https://news.ubbcluj.ro/desene-animate-terapeutice-puse-la-dispozitie-gratuit-de-ubb-in-perioadapandemiei/?fbclid=IwAR0E0sFt1gErwfS6RAB7aoVvElK4x6NUKvTqjYpslMWpgqq2ldI-KigN3JM

