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Webinarul Consiliere/asistență psihopedagogică

Miercuri, 9 decembrie 2020, a avut loc întâlnirea online dedicată domeniului Consiliere/

asistență  psihopedagogică  din  cadrul  Centrelor  Județene  de  Resurse  și  Asistență

Educațională/Centrul  Municipiului  București  de  Resurse  și  Asistență  Educațională

(CJRAE/CMBRAE),  un  nou  eveniment  din  seria #  EducațiaContinuă  ,  lansată  de  Ministerul

Educației  și  Cercetării  în  sprijinul  cadrelor  didactice  care  își  desfășoară  activitatea  prin

intermediul tehnologiei.

Sesiunea online s-a desfășurat sub forma unor prezentări interactive cu scopul de a

evidenția  posibile  abordări  ale  demersului  didactic  specific  domeniului  consilierii/asistenței

psihopedagogice, de către profesorii consilieri școlari, în context online.

Webinarul a fost moderat de către prof. consilier școlar Maria-Cristina Marin, inspector

în  cadrul  Serviciului  Consiliere,  Orientare  Școlară  Și  Activități  Extrașcolare  -  Ministerul

Educației  și  Cercetării,  fiind  invitați  să  prezinte  informații  utile  și  bune  practici  din  acest

domeniu de activitate:

*prof.  consilier  școlar  Melania-Maria  Gârdan  –  CJRAE Sălaj,  Centrul  Județean  de

Asistență  Psihopedagogică  Sălaj  (consilierea/asistența  psihopedagogică  a  preșcolarilor/

elevilor); 

*prof.  consilier  școlar  Eugenia  Șetreanu  –  CJRAE  Dâmbovița,  Școala  Gimnazială

”Tudor Vladimirescu” Târgoviște și  Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Ioan Gură de Aur"

Târgoviște (consilierea/asistența psihopedagogică a cadrelor didactice); 

*prof.  consilier  școlar  Sînziana  Cristea  –  CJRAE  Satu  Mare,  Școala  Gimnazială

”Grigore Moisil” Satu-Mare (consilierea/asistența psihopedagogică a părinților).
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La nivelul MEC există constituită rețeaua CJRAE/CMBRAE, alcătuită din 42 de astfel

de instituții (câte una/județ, respectiv municipiul București). Activitatea acestora vizează,  în

general:

- Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală; managementul emoţiilor  şi

dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (inclusiv prevenirea bullyingului în spațiul

școlar,  a  violenței  domestice,  a  dificultăților  de  relaționare);  managementul  învăţării/

dezvoltare  cognitivă/  dezvoltarea  creativității  (inclusiv  prevenirea  eșecului  școlar,  a

absenteismului/ abandonului  școlar);

-  Orientarea carierei  -  prin  proiecte și  activități  de orientare școlară și  profesională

derulate la nivelul unităților școlare;

- Educaţia pentru  un stil de viaţă sănătos  (inclusiv prevenirea consumului de substanțe cu

risc și prevenirea traficului de persoane).

De  asemenea,  în  perioada  suspendării  activității  față  în  față,  la  nivelul

CJRAE/CMBRAE,  prin  profesorii  din  centre  și  cabinete  de  asistență  psihopedagogică

(profesori consilieri școlari), au fost acordate servicii de asistenţă psihopedagogică la distanță

pentru  preşcolari/elevi,  părinţi/tutori  şi  cadre  didactice,  cu  următoarea  tematică:

cunoaștere/intercunoaștere  /autocunoaștere,  managementul  emoţiilor   şi  dezvoltarea

abilităţilor  emoţionale  şi  de  comunicare,  managementul  învăţării/  dezvoltare  cognitivă/

dezvoltarea creativității, orientareea carierei, educație pentru un stil de viață sănătos. 

Cadrele didactice din rețeaua de consiliere școlară din cadrul CJRAE/CMBRAE s-au

implicat  în  găsirea  soluțiilor  de  realizare  a  activităților  online,  prin  utilizarea  resurselor

educaționale  deschise,  a  aplicațiilor  online  și  a  platformelor  educaționale,  prin  adaptarea

metodelor  și  a  mijloacelor  de  predare  la  mediul  online  în  vederea  susținerii  activităților

specifice de asistență psihopedagogică. Sub forma unor portofolii de resurse pentru consiliere

și  asistență  psihopedagogică,  au  fost  postate  materiale  pe  paginile  web  ale

CJRAE/CMBRAE, redate mai jos: 

Județ Pagina web a instituției

CJRAE ALBA https://cjrae-ab.ro 

CJRAE ARAD www.cjrae-arad.ro
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CJRAE ARGEȘ www.cjrae-arges.ro  

CMBRAE www.cmbrae.ro  

CJRAE BACĂU www.cjrae-bacau.ro

CJRAE BIHOR www.cjraebihor.ro      

CJRAE  BISTRIȚA-

NĂSĂUD

www.cjraebistrita.ro  

CJRAE BOTOȘANI www.cjraebt.ro  

CJRAE BRAȘOV www.cjraebrasov.ro  

CJRAE BRĂILA www.cjrae.3x.ro

CJRAE BUZĂU www.cjraebuzau.ro 

CJRAE CARAȘ SEVERIN www.cjrae-cs.ro

CJRAE CĂLĂRAȘI https://cjraecl.weebly.com 

CJRAE CLUJ http://cjraecluj.ro/ 

CJRAE CONSTANȚA www.cjraect.ro 

CJRAE COVASNA www.cjraecovasna.ro

CJRAE DÂMBOVIȚA www.cjraedb.ro 

CJRAE DOLJ www.cjraedolj.ro

CJRAE GALAȚI www.cjrae-galati.ro

CJRAE GIURGIU http://isjgiurgiu.ro/jcms/index.php/cjrae     

CJRAE GORJ www.cjraegorj.ro 
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CJRAE HARGHITA https://cjrae.eduhr.ro/index.php/ro/ 

CJRAE HUNEDOARA www.cjraehd.ro

CJRAE IALOMIȚA https://cjraeialomita.ro/ 

CJRAE IAȘI www.cjrae-iasi.ro 

CJRAE ILFOV http://www.cjrae-ilfov.ro/       

CJRAE MARAMUREȘ www.cjraemm.ro 

CJRAE MEHEDINȚI www.cjrae-mh.ro

CJRAE MUREȘ www.cjraems.ro

CJRAE NEAMȚ www.cjrae-neamt.ro

CJRAE OLT www.cjraeolt.ro

CJRAE PRAHOVA https://cjraeph.ro

CJRAE SATU MARE https://www.cjraesm.ro/ 

CJRAE SĂLAJ www.cjraesalaj.ro 

CJRAE SIBIU www.cjraesibiu.ro

CJRAE SUCEAVA https://cjraesuceava.wordpress.com

CJRAE TELEORMAN www.cjraetr.ro

CJRAE TIMIȘ http://www.cjraetm.ro

CJRAE TULCEA www.cjraetl.ro
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CJRAE VASLUI www.cjrae-vaslui.ro

CJRAE VÂLCEA www.cjrae-valcea.ro

CJRAE VRANCEA www.cjraevn.ro 

La începutul anului școlar 2020-2021, MEC, prin CJRAE/ CMBRAE, a realizat activități

pentru  facilitarea  acomodării  cu  noul  context  şcolar,  desfășurate  sub  genericul  ”Din  nou,

împreună!”, având drept grup țintă preșcolari  și  elevi  și  beneficiari  indirecți  părinți/tutori  și

cadre  didactice.  Scopul  acestor  activități  a  fost  facilitarea  acomodării/  familiarizării

preșcolarilor/ elevilor cu noul context școlar.

În acest an școlar, la nivelul CJRAE/CMBRAE, se organizează webinarii, ateliere de

lucru, întâlniri, se redactează ghiduri și alte resurse educationale deschise ce pot fi folosite de

către cadrele didactice, elevi sau părinți. De asemenea, profesorii consilieri școlari din cadrul

CJRAE/CMBRAE au elaborat un set de orientări/modele tematice, împărtășite în rețea ca

exemple de bune practici aflat în permanentă actualizare.

Ministerul  Educației  și  Cercetării  s-a preocupat  constant  de sprijinirea preșcolarilor,

elevilor și profesorilor pentru adaptarea la noile condiții de predare-învățare-evaluare, dar și

de prezență și relaționare, impuse de contextul generat de epidemia COVID-19.  Susținerea

echilibrului emoțional al  elevilor, profesorilor și al  familiilor acestora reprezintă un principiu

fundamental. Ca urmare, profesorii consilieri școlari din cadrul CJRAE/CMBRAE oferă zilnic,

de  luni  până  vineri,  în  intervalul  orar  8:00-16:00,  consiliere  psihopedagogică  elevilor  și

părinților, pentru a-i ajuta să gestioneze mai ușor această perioadă, în care este nevoie de

îndrumare, sprijin emoțional și consiliere. Liniile telefonice și adresele de e-mail alocate în

acest  sens,  la  nivelul  fiecărui  inspectorat  școlar/Inspectoratului  Școlar  al  Municipiului

București, sunt disponibile mai jos:
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Anyflip

1. Pregătiți materialul pe care doriți să îl salvați în format flipbook

1.a. Convertiți  paginile în PDF, folosind aplicația  PDF24 (https://tools.pdf24.org/en), funcția

PDF-Converter (h  ttps://tools.pdf24.org/en/pdf-converter  ).

1.b. Uniți paginile - funcția Merge PDF (https://tools.pdf24.org/en/merge-pdf)

2.  Accesați https://anyflip.com
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3. Logați-vă și sau creați-vă un cont

4. După înregistrare, apăsați Default

 

5. Alegeți ,,Add New Book”, pentru a crea o carte nouă
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6. Încărcați paginile PDF

7. Alegeți un șablon și faceți setările pentru design și pentru bara de instrumente.

9



8. După ce ați finalizat setările, salvați cartea.

9. Copiați link-ul flipbook-ului și distribuiți-l.
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Calendly

1 Se accesează calendly.com: https://calendly.com

2 Vă creați cont cu adresa de e-mail prin accesarea butonului Sign Up

3 Selectați  una dintre  cele  trei  opțiuni:  15  min.,  30  min.,  60  min.,  prin  copierea linkului

corespunzător.
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4 Trimiteți  linkul  în grupul  clasei  sau al  părinților  (pe  Whatsapp/ Messenger etc.)  sau în

Google Classroom, astfel încât elevii/părinții pot să se programeze fără intermediari.

5. Persoana care primește linkul, selectează data și ora pe care o dorește, într-un interval

propus de d-voastră în mesajul care va însoți linkul (de ex. interval orar 14-18), apoi cel care

face programare comunică adresa de e-mail personală.
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6.  Veți  primi  un email  prin  care veți  fi  anunțați  că cineva a făcut  o  programare,  va fi

comunicat  numele persoanei,  intervalul  solicitat,  și  adresa de email  pe care se poate

comunica în prealabil cu elevul/ părintele. Acolo puteți să transmiteți link-ul întâlnirii  pe

Meet sau nr. de telefon.

7. Aplicația My Calendly se conectează la Calendarul Google și programarea se înregistrează

automat și în Calendarul Google. 
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Canva

1. Accesați www.canva.com

2. După înregistrare, apăsați „Creează un design”

3. Alegeți Poster... (sau alegeți un alt proiect...)
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4. Alegeți un șablon (care corespunde cu tema)

5. Apare șablonul selectat! 

6. Apăsați orice element (Text box, imagini, etc.) și editați sau aranjați.
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7. Selectați tipul și mărimea de font, dar și efecte. Inserați elemente dorite

8. După ce ați finalizat editarea, salvați afișul. Selectați tipul de fișier potrivit (pdf, JPG, etc.)

Succes!
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Genial.ly

1. Accesați site-ul Genial.ly (https://www.genial.ly/).

2. Creați-vă un cont nou sau logați-vă.

3. Selectați crearea unui nou Genially – Create Genially
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4. Alegeți un proiect.

5. Selectați un șablon.

6. Vizionați template-ul selectat
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7. Alegeți paginile potrivit conținutului pe care vreți să-l prezentați

8. Apăsați elementele paginii pentru a schimba conținutul lor.

9. Inserați imagini, elemente interactive, înregistrări audio sau video. Personalizați elementele

setând  culoarea,  mărimea,  fontul

lor.
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10. Finalizați proiectul/prezentarea apăsând butonul All set! Dați un titlu proiectului.

11. Prezentați, descărcați sau distribuiți proiectul.
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Google Forms

1. Aveți nevoie de o adresă de email pe Google (@gmail.com).

2. Accesați din Drive, Formulare google

3. Alegeți titlul potrivit. Notați instrucțiunile!
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4. Formulați întrebările. Folosiți + pentru a adăuga o altă întrebare. 

5. Alegeți tipul de răspuns.

Există următoarele variante de răspuns:

-un singur răspuns corect

- alegere multiplă 

- scară liniară

- răspuns scurt

- paragraf

6. Adăugați punctaj din Setări – Chestionare/Quizzes
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7.  Reveniți  la  întrebare.  Alegeți  General-Cheia  de  răspuns.  Adăugați  punctajul.  Bifați

răspunsul corect. Scrieți feedback pentru răspunsuri corecte/incorecte

8. Creați foaia de calcul tabelar pentru a colecta răspunsurile elevilor. Alegeți Răspunsuri, 

apoi Vezi răspunsurile în Excel

9. Alegeți Vizualizare/Preview
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10. Copiază linkul pentru a-l distribui elevilor
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Jigsawplanet

1. Intrăm pe adresa: jigsawplanet.com și ne creăm un cont un cont.

2. Intrăm în contul nostru:
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3. Dăm click pe cele 3 linii din stânga sus și apăsăm Create pentru a face un puzzle

       Ni se deschide această imagine unde putem    selecta ce

poză dorim să încărcăm și să o transformăm în puzzle.

4. Apăsăm la Image Choose file și adaugăm poza, punem un

nume la Name, selectăm la Pieces din câte piese dorim să fie

puzzle-ul nostru, la Shape ce formă dorim, la Album putem crea

un album în care să punem toate puzzle pe aceeași temă.
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5. Facem setările și apăsăm Create:

6. Se creează un puzzle pe care îl putem edita apăsând dreapta sus Edit dacă mai dorim 

modificări. Apoi Share dacă dorim să îl trimitem și altora.
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Kahoot

1. Logare Kahoot (ca student) 

2.Creare kahoot 

3. Alegem Kahoot nou 
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4. Scriem întrebarea și variantele de răspuns

5. Selectarea timpului 

         

6. Selectarea alegerii răspunsului (unul sau mai multe răspunsuri) și bifarea răspunsurilor 

corecte
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7. Adăugarea unei noi întrebări / Selectăm quiz-test / sau altceva

8. Salvăm testul alegând DONE, în partea de sus a paginii

9. Validarea testului prin DONE
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10. Prin validare se deschide MY KAHOOT , unde este salvat testul 

11. Putem alege să jucăm ( Play) sau să edităm, dacă dorim să îmbunătățim testul 

Alegem PLAY și se deschide această pagină. 

12. Alegem HOST
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13. Alegem Classic 

14.  Partajăm ecranul  elevilor  (când suntem online)  sau facem proiecție  (când suntem în

clasă). În ambele situații trebuie să avem conexiune la internet. 

15. Se generează CODUL pentru joc 

16. Rugăm elevii să se conecteze pe KAHOOT PLAY, scriind pe GOOGLE- kahoot play și

alegând un nume de joc ( se poate numai de pe telefon sau tabletă, deoarece răspunsul se

alege  prin  atingerea  culorii/culorilor  aferente  răspunsului  corect:  roșu,  verde,  portocaliu,

galben). Le putem citi răspunsurile, în felul acesta eliminăm decalajele, mai ales când suntem

online( la partajare uneori textul apare mai târziu pe ecran). 
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17. Le spunem elevilor codul.

18. Asteptăm să se logheze elevii și apoi dăm START  joc.  
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19. Cu NEXT trecem la urmatoarea întrebare. 

20. La finalul jocului se poate vedea clasamentul și se pot salva în calculator rezultatele la

chestionar pentru toți participanții. 
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Learningapps 

1. Selectați butonul “Alcătuiește exerciții asemănătoare”

2. Alegeți un titlu potrivit pentru exercițiu și realizați o descriere a cerinței cât mai clară.

3. Selectați butonul “Alege imagine” și se va deschide o fereastră care vă dă posibilitatea să

alegeți imaginea din arhiva  Wikipedia, folosind un link de pe internet sau o imagine de pe

calculatorul personal.
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4.  Selectați  butonul  pentru  text  și  introduceți  un  text  care  se  potrivește  cu  imaginea  și

categoria creată (de exemplu, alegeți doar afirmații care se potrivesc picnicului în natură).

Faceți același lucru și pentru cealaltă categorie “picnicul în sufragerie”.

 

5. Selectați căsuța “Evaluation at the end” astfel încât participantul să știe câte afirmații a ales

corect și câte a greșit. De asemenea, în căsuța de Feedback, scrieți un mesaj de felicitare

pentru finalizarea jocului. Apoi lansați butonul de “Lansează și previzualizează”. 

37



6.  Verificați  dacă sunteți  mulțumit  de aspectul  aplicației  create.  Dacă nu,  apasați  butonul

“Adaptează din nou”. Dacă sunteți mulțumit apasați butonul “Salvează exercițiul”.
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Lino.it

1. Accesați pagina web http://linoit.com/

2. Logați-vă și sau creați-vă un cont

3. Creeați un nou Canvas, apăsând butonul Create a new canvas
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4. Denumiți proiectul și selectați un fundal

5. Faceți setările necesare pentru ca elevii să poată posta post-it-uri pe pânză.

6. Alegeți un post-it și scrieți  o întrebare sau determinați o sarcină. Personalizați post-it-ul

selectând culoarea de fundal, fontul și culoarea textulului, adăugați simboluri emoticon etc.
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7. Dacă doriți încărcați imagini, înregistrări video sau audio, fișiere.

8. Copiați link-ul din bara de navigare și trimiteți-l elevilor.

9. Accesând link-ul trimis, elevii pot posta post-it-urile lor pe Canvas.
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Mentimeter

Mentimeter este o aplicație  ușor de utilizat pentru identificarea/păstrarea punctelor de

vedere ale participanților la o activitate. Cu  Mentimeter puteți crea prezentări interactive și

distractive. 

1 Accesare pagina www.menti.com 

2. Accesare aplicație Mentimeter 

3. Creare cont (ca profesor)
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4. Selectarea scopului utilizării aplicației

5. Utilizarea aplicației în scop educațional este gratuită

6. Generarea paginii de prezentare a întrebării către participanții la activitate
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7. Completarea temei/descrierea activității

8. Alegerea formei de prezentare a răspunsurilor

9. Completarea sarcinii de lucru ce va fi adresată participanților
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10. Personalizarea slide-ului cu imagini sugestive adăugate din computer

11. Salvarea codului ce va fi transmis participanților (85 92 321)

12. Inserarea solicitării și a codului de acces într-un slide pe parcursul prezentării
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13. Comunicăm participanților să acceseze site-ul www.menti.com de pe telefon sau tableta/ 

laptop

14. ... să completeze codul transmis

15. ...și să completeze răspunsurile proprii
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16. ....și să trimită răspunsurile

17. Salvarea răspunsurilor

18. ...și vizualizarea acestora în formatul selectat

19. Generarea rapoartelor utile în interpretarea rezultatelor
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Mindmaps

O hartă mentală este o reprezentare a unui subiect, idee sau concept, aşezat pe hârtie

prin  desene  simple,  cuvinte  „simbol”,  folosind  culori,  cifre  şi  săgeţi,  astfel  încât  ideea

principală va fi în centrul diagramei iar cele secundare vor porni din centru, asemănătoare cu

ramurile  unui  copac.  O  hartă  mentală  conectează  reţeaua  de  idei  identificate,  la  o  idee

principală. 

Hărţile  mentale  pot  fi  folosite  în:  luarea  deciziilor,  clasificare,  predare-învăţare,

reprezentarea unor imagini, a unor situaţii, orientarea carierei.

1. Accesare site https://miro.com/aq/ps/mind-map-software

2. Creare cont de utilizator (ca profesor)
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3. Alegerea modelului dorit pentru organizarea hărții mentale

4. Creare hărții mentale/ schemei pe baza răspunsurilor participanților 

5. Crearea permisiunii pentru colaborarea  la editarea hărții mentale/documentului

6.  Transmiterea  invitatiei  pentru  colaborarea  la  editare  prin  transmiterea  link-ului

https://miro.com/welcomeonboard/hx4dpsNxAJPqlmZd6QveS1vNOUZAYekMH0QEe2ZnMFn

Cj3nWQqp4R5rKMDYciYFK
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7. Realizarea hărții mentale/ schemei lectiei ca produs de lucru în grup mic

8. Inserarea informațiilor cu ajutorul instrumentelor oferite de aplicație

9. Salvarea informațiilor organizate în forma unei hărți mentale în formatul dorit
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10. Transmiterea documentului final în formatul dorit către toți participanții la activitate
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Nearpod

Nearpod este o aplicație intuitivă, atractivă, gratuită, generoasă; 

 un supliment  care  adăugat  prezentărilor  Google permite  crearea  unor  slide-uri

interactive pentru elevi

  ușor de accesat din  Google Workspace Marketplace și de utilizat de elevi și

profesori;

  oferă posibilitatea utilizării prezentărilor PowerPoint create în perioada învățării

față în față;

  cu mai multe opțiuni interactive pentru a fi inserate în prezentări (slide-uri cu

activități, conținut pe web, conținut personalizat, videoclipuri, imagini prin intermediul Google,

sondaje, teste, excursii interactive, jocuri etc.)

  oferă suport pentru crearea materialelor necesare activităților de consiliere și

derularea acestora în sistem sincron și asincron.

  permite  analiza  live  în  mod  gratuit  și  generarea  unor  rapoarte  care  pot  fi

analizate/ interpretate 

  asigură salvarea lecțiilor în bibliotecă pentru a fi accesate cu ușurință și a le

refolosi oricând e nevoie 

  face posibilă evaluarea elevilor în timp real și accesul la răspunsurile elevilor.

1. Instalare aplicație NearPod din Google Workspace Marketplace
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2. Identificare Slides/ Prezentări în aplicațiile Google

3. Accesare NearPod din Suplimente/Add-Ons

4. Deschidere aplicație NearPod 
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5. Logare NearPod (ca profesor)

6. Crearea unui cont NearPod (ca profesor)

7. Deschidere aplicație NearPod și alegerea resursei suport pentru lecție
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8.  Crearea  resursei  pentru  lecție  utilizând  instrumentele  aplicației  NearPod (asemănător

realizării unui PPT)

9. Crearea resursei interactive pentru lecție prin editarea unui PPT (încărcat în aplicație din

propriul computer) cu instrumentele aplicației NearPod 

10. Clic pe resursa creată/salvată anterior pentru alegerea modului de utilizare în activitate

(sincron sau asincron)
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11. Generarea codului/ link-ului pentru participarea la activitatea sincron

12. Comunicăm elevilor să se conecteze la lecție accesând nearpod.com și completând codul

transmis

13. Identificare cu nume și prenume pentru participare la lecție (ca elev)
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14. Ca ELEV: rezolvarea sarcinilor interactive propuse de profesor

15 Ca  PROFESOR,  derularea  activităților  structurate  în  PPT-ul  interactiv  creat  cu

instrumentele aplicației NearPod 
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Padlet

1. Se accesează padlet.com 

2. Dacă nu aveți cont, vă creați unul dând clic pe sign up

3. Stânga jos- vă puteți selecta limba care este setată automat pe engleză, o puteți schimba

în română
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4. Dacă ați selectat limba română așa va arăta - dați clic pe înregistrare

5. Vă puteți înregistra utilizând o adresă gmail, Apple sau Microsoft sugerată de aplicație sau

vă creați alta

6. După ce aveți contul așa arată pagina de pornire, dați clic pe Creează un padlet

59



7. Aici selectați aspectul padlet-ului dând clic pe selectează

8. După ce ați selectat pe cel dorit în dreapta se deschide un chenar

9. Aici modificați: titlul, adăugați descriere, pictograme, modificați forma, etc
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10. După ce ați făcut modificările dați pe Următoarea- dreapta sus, o să vă apară Începe să

postezi

11. Prin dublu clic puteți adăuga casete

12.  Așa  arată  o  casetă:  se  adaugă  titlu,  descriere  și  chiar  mai  jos  sunt  niște  iconițe

(săgeata=încarcă, (-) = link, google, aparat foto și cele 3 puncte pentru altele)
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13. Caseta 2 am inserat un link de pe Youtube

14. Și padletul este gata

Succes!
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PosterMyWall

1. Accesați site-ul https://www.postermywall.com/

2. Creați-vă un cont nou sau logați-vă.

3. Selectați Crearea unui nou design. Alegeți opțiunea Profesor sau Elev.
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4.  Căutați template-uri în funcție de mărimea produsului pe care doriți  să îl realizați (flyer,

poster, broșură, infografice, etc.).

5. Pentru a găsi șabloane potrivite conținutului scrieți cuvinte cheie în căsuța Search design

templates

6. Alegeți un șablon
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7. Personalizați șablonul ales apăsând butonul Customize template

8. Adăugați imagini, fișiere media, text, etc. Particularizați fiecare element schimbând fontul,

mărimea, culoarea etc.
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9. După finalizarea posterului, descărcați, distribuiți sau prezentați grupului țintă
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Powtoon

Aplicația POWTOON este un software de animație pentru crearea de prezentări animate și 

videoclipuri explicative animate. 

Observație: Pentru a avea paginile de internet traduse în română se face clic de dreapta  în 

interiorul paginii respective, apoi se alege meniul ,,TRADU ÎN ROMÂNĂ”.

1. Caut aplicația Powtoon folosind un motor de căutare.

2.Creez un cont folosind adresa de email sau folosind contul dintr-o altă aplicație (Google,

Facebook, Clever, Ofice 365, sau Linkedl)
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3. Din pagina ,,Acasă” am posibilitatea de a alege șabloanele puse la dispoziție în aplicație

sau de a crea un videoclip complet nou.

4. Din bara de meniuri din partea stânga se poate alege un șablon pe care să se lucreze.

5. Se poate importa un PPTX sau un Photoshop.
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6. Se poate edita de la început un videoclip.

7. Se alege un șablon potrivit , de exemplu pentru educație 

8. Se alege un model prestabilit de exemplu ,,Regulile școlii”
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9. Se poate lucra pe fiecare șablon prestabilit din partea stângă, modificând mesajele sau
imaginile, folosindu-ne de bara de instrumente din partea dreaptă. 

10. Din bara de instrumente din dreapta se poate schimba fundalul  videoclipului  ales, se
adaugă text, personaje, desene, forme, imagini, videoclip, sunete, scene speciale.
 

11. Previzualizez ceea ce am lucrat, înainte de a salva videoclipul.
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12. Salvez videoclipul când am terminat editarea.

13. Trimit videoclipul, fie copiind link-ul, fie partajândul în alte aplicații.

14. Videoclipurile rămân salvate în contul meu, de unde pot să le export când doresc.
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Prezentare Google

1. Aveți nevoie de o adresă de email pe Google (@gmail.com).

2. Accesați din Drive, Google Slides

3. Alegeți aspectul, tema potrivită
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4. Notează titlul

5. Adaugă alt slide. Clic dreapta New slide

6. Folosește Insert. Adaugă: imagini, video, diagrame, tabel
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7. Adaugă animație pentru fiecare diapozitiv/obiect

8. Poți vizualiza prezentarea Present-Start presentation

9. Copiază linkul pentru a-l distribui elevilor File-Share
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Prezi

1. Accesați site-ul www.prezi.com

2. Logați-vă sau creați-vă un cont nou

3. Se dă click pe Prezi Present și apoi pe Create from template

4. Se alege un șablon (template)
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5. Se dă click pe Use this template

6. Se va da un titlu prezentării și se apasă Continue

7. Se vor alege pe rând subiectele și se vor completa cu informația dorită
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8. Pentru a insera imagini în prezentare se apasă Insert, iar apoi se dă click pe Image și se 

alege imaginea dorită 

9. Se poate modifica scrisul (Font), dar și culoarea de fundal (Style presets) 

10. Când este gata prezentarea, aceasta se salvează dând click pe Save
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11. Pentru a vizualizare se va da click pe Present 

12. Pentru a rula prezentarea este nevoie să apăsați săgeata din josul paginii

13. Materialul realizat se poate distribui prin apăsarea tastei Share
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14. După ce veți da click pe View Link, vi se va genera un link pe care puteți să îl distribuiți

https://prezi.com/view/dYsCbjaOimgTD588vIh7/

Mult succes!
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QR Code Generator

Codul QR reprezintă (în mod codificat) adrese de site-uri Internet (de tip URL), link-uri

către chestionare create în  Google forms.  Pentru accesul rapid la un site dorit  utilizatorul

trebuie doar să îi  scaneze codul  QR cu ajutorul  camerei  foto din telefonul  său mobil.  Un

software  cititor  interpretează  imaginea  și  descifrează  codul,  iar  browserul  telefonului  îl

direcționează pe utilizator către URL-ul în cauză. Simplitatea acestor legături de la lumea

fizică  spre  lumea  electronică,  cunoscute  sub  numele  de  „hyperlinkuri  fizice”,  explică

popularitatea lor. El devine foarte util atunci când adresele URL sunt lungi și tastarea acestora

într-un browser pe telefonul mobil ar fi nepractică.

Structura  standardului  QR  permite  inserarea  în  cod  nu  numai  informația  textuală

necesară, dar și imagini, logouri sau caractere speciale, pentru a-l face mai atrăgător și mai

ușor de recunoscut, fără pierdere de informații. 

1. Accesare site https://ro.qr-code-generator.com/

2. Creare cont de utilizator
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3. Logare folosind contul institutiei sau un cont google

4. Selectarea specificul sarcinii ce se dorește a fi rezolvată prin scanarea codului (în cazul 

nostru completarea părerii referitoare la activitatea de consiliere)

5. Completarea câmpurilor solicitate pentru generarea codului
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6. Generarea codului QR

7. Salvarea codului QR în arhiva contului personal creat

8. Descărcarea și transmiterea pe WhatsApp, email, postare pe platformă a codului QR către 

participanții la activitate
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9.  Salvarea  link-ului  de  acces  la  răspunsurile  participanților  (în  arhiva  contului  personal)

pentru a vizualiza și analiza ulterior răspunsurile înregistrate

10. Scanarea codului QR utilizând aplicația camera din ecranul principal al telefonului (de 

către elevi/ participanții la activitate)

11.  Acceptarea notificării  de pe ecran și  accesarea link-ului  către chestionar,  completarea

părerii referitoare la activitate
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12. Transmiterea părerilor către destinatar

13. Accesarea și analiza răspunsurilor. Generarea rapoartelor.
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Wordwall

1. Se accesează www.wordwall.net

2. Se apasă pe Sign Up (colțul din dreapta sus) pentru a face un cont.

3. Se completează adresa de email și se alege o parolă.

4. Pentru a crea o activitate se apasă Create Activity (Buton marcat cu albastru).
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5. Apar o serie de activități care pot fi realizate gratuit.

6. Și unele care pot fi utilizate numai contra cost

7. Se selectează tipul de activitate pe care doriți să o creați, de exemplu Anagrama
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8. Se dă un titlu activității (exemplu: emoții)

 

9. O variantă mai dificilă, pentru elevi mai mari, este cea fără indicii. În această variantă se

introduc doar cuvintele sau propozițiile.

10. Pentru a adăuga un nou cuvânt sau o nouă propoziție apăsați Add a phrase
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11. Pentru a începe jocul se apasă butonul Done (dreapta jos, culoare albastră)

12. Sarcina este să ordoneze cuvintele astfel încât să descopere propozițiile scrise. Prima

literă din propoziție este literă mare de tipar.

13. În momentul în care o literă ajunge la locul ei este colorată.

14. După ce se descoperă toate cuvintele din prima propoziție se trece la următoarea

propoziție. Dacă nu reușiți să identificați toate cuvintele din propoziție se poate trece la

următoarea propoziție apăsând săgeata spre dreapta care apare sub propoziție.

15. La finalul jocului fiecare jucător primește un scor și timpul în care a rezolvat sarcina.
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16. O variantă mai ușoară a jocului este cea cu indicii. Pentru aceasta se selectează With

Clues

17. Se introduce un cuvânt la care se poate asocia o imagine apăsând imaginea care apare 

sub cuvântul Clue.

18. Se introduce în bara de căutare un indiciu pentru fotografie (ex: bucurie) se selectează

mărimea fotografiei (all, small, medium sau large) și se pornește căutarea apasând lupa. Se

afișează imagini care au legătură cu indiciul dat. Se alege o fotografie potrivită. Se dă click pe

ea. Aceasta este pusă automat lângă cuvântul introdus.
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19. Se pot introduce apoi alte cuvinte însoțite de fotografii apăsând Add a phrase.

20. Pentru a începe jocul, se apasă Done

     Jocurile concepute sunt salvate automat. Pentru a le utiliza ulterior trebuie doar să vă

logați  cu  aceeași  adresă  de  email.  Pentru  varianta  fără  plată  puteți  să  creați  maxim  5

activități. În varianta cu plată se pot crea un număr nelimitat de activități.

        Pașii sunt aproximativ aceeași pentru celelalte tipuri de jocuri.
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