


AZI ... ÎN CLASA DE ACASĂ

1. ZOOM – TIPS & TRICK
 În fața camerei video

 Breakout rooms

 Screen share

 Virtual background

2. CLASSDOJO
 Crearea contului

 Crearea clasei

 Managemantul participanților

 Managementul învățătii

3. KAHOOT
 Conectare

 Descoperirea testelor

 Lansarea provocărilor

 Crearea de teste







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



BREAKOUT ROOMS

























BREAKOUT ROOMS

HTTPS://YOUTU.BE/J_O7RDILNCM

https://youtu.be/j_O7rDILNCM


SCREEN SHARING







SCREEN SHARING

HTTPS://YOUTU.BE/JQ4-WRWHAXK

https://youtu.be/jQ4-wrwHAxk


MANAGEMENT PARTICIPANȚI









VIRTUAL BACKGROUND













































WWW.CLASSDOJO.COM

http://www.classdojo.com/
















A B C

D E F



Gândindu-te la perioada prin care am trecut, 
completează enunțul care începe cu litera pe 
care ți-ai ales-o!

Aș vrea să mulțumesc ....

Bineînțeles că ...

Cel mai mult mi-a plăcut ...

De îmbunătățit ar fi ...

E rândul meu să ...

Foarte mult aș vrea ...



7 exerciții pentru o săptămână cu 
MENTALITATE DESCHISĂ

1. Ascultă cu atenție. Vorbește mai puțin. Ascultă mai mult.

2. Nu te plânge și nu spune nimic negativ despre nimeni.

3. Concentrează-te pe soluții, nu pe a stabili cine e de vină.

4. Ajută pe cineva să se simtă apreciat.

5. Oferă informații, resurse, ajutor sau susținere unui coleg.

6. Găsește motive pentru a mulțumi cât mai multor colegi.

7. Învață ceva de la fiecare persoană cu care interacționezi.



VĂ MULȚUMESC CĂ AȚI ALES SĂ FIM 
IMPREUNĂ ÎN CLASA DE ACASĂ!

www.zoom.us
www.create.kahoot.it
www.classdojo.com

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

Diana Brătucu 
diana.bratucu@gmail.com

www.facebook.com/diana.bratucu

http://www.zoom.us/
http://www.create.kahoot.it/
http://www.classdojo.com/
http://www.edufor.ro/
mailto:diana.bratucu@gmail.com
http://www.facebook.com/diana.bratucu

