
CLASA DE ACASĂ
Instrumente și aplicații online 

pentru activități de învățare



AZI ... ÎN CLASA DE ACASĂ

1. KAHOOT: www.create.kahoot.it

2. WORDWALL: www.wordwall.net

3. LINO: www.linoit.com

4. YOUTUBE: www.youtube.com (înregistrare desktop: Windows+Alt+R)

5. GOOGLE DRIVE: https://drive.google.com/

6. CANVA: www.canva.com

7. POSTERMYWALL: www.postermywall.com

8. LECȚII ONLINE: https://eduonline.roedu.net/

9. PLATFORMĂ SRB: https://edufor.ro/formare.php

10. SNAP CAMERA  : https://snapcamera.snapchat.com/
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Structura unei lecții folosind platforme de comunicare sincronă 
ANDY SZEKELY – speaker, autor, trainer

 Introducere: 5-10 min

 Prezentarea conținutului: 15-20 min

 Activități interactive/experiențiale/Întrebări și răspunsuri: 15-20 min 

 Provocare/Temă acasă: 5 min



Structura unei lecții folosind platforme de comunicare sincronă 
MODELUL I Do, We Do, You Do

EU FAC – 1/3

NOI FACEM - 1/3

TU FACI - 1/3 (+feedback!!!)



Organizarea învățării la distanță
OANA MORARU – expert în educație

30% - sesiuni live

30% - înregistrări video, filmulețe, 
tutoriale, prezentări, materiale de studiu

30% - muncă independentă: materiale de 
lucru/fișe, activități practice, proiecte

10% - feedback 1 to 1







TIPS &TRICK ÎN FAȚA CAMEREI VIDEO
MAKE VIDEO GREECE - CHRISTINA 
DOUKOUZIANI

1. Privește în cameră
 Click pe ecran pentru a focusa imaginea
 Curăță lentila camerei
 Încadarea capului
 Stai drept (scaunul)
 Lumina

2. Vorbește cu cel mai bun prieten sau cu clientul ideal
3. Urmează scenariul: Început - > Mijloc - > Sfârșit
4. Durata filmului
5. Exersează, exersează, exersează



TIPS &TRICK ÎN FAȚA CAMEREI VIDEO
MAKE VIDEO GREECE - CHRISTINA 
DOUKOUZIANI

6. Mimica feței
 DA: bucurie, entuziasm, emoție, încredere, familiaritate

 NU: stresat, fricos, furios, trist, panicat

7. Zâmbește: 
 Zâmbetul nostru transmite sentimente de bucurie, bunătate, prietenie. 

 Atenție!!! Oamenii pot observa un zâmbet fals.

8. Folosește mâinile
 Cu cât folosim mai mult mâinile, cu atât atragem atenția publicului nostru.

 NU încrucișam brațele, NU facem gesturi de stânjeneală, NU ne atingem părul tot timpul



TIPS &TRICK ÎN FAȚA CAMEREI VIDEO
MAKE VIDEO GREECE - CHRISTINA 
DOUKOUZIANI

9. Îmbracă-te pentru succes – aparența
 Ai doar 7 secunde pentru a face prima impresie 

 Poartă haine care te fac să arăți bine.

 Alege haine care nu te fac să te pierzi în fundal/background

10. Puterea vocii: 
 Alege să vorbești despre subiecte care te entuziasmează.

 Dă culoare vocii tale

 Păstrează o calmitate în speach-ul tău, în medie 120-160 cuvinte/minut

 Respiră, fă pauze

 Păstrează un tot prietenos



FEEDBACK

Cum a fost întâlnirea de azi?



Q&A - ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

INFORMAȚII UTILE:

www.edufor.ro - > Asociatia EduFor
Craiova - > Formare

http://www.edufor.ro/


SĂ NE REVEDEM CU BINE!
VĂ MULȚUMESC!

Diana Brătucu 
diana.bratucu@gmail.com

www.facebook.com/diana.bratucu
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