
Instrumente online pentru 
predare şi facilitare
Sesiunea 1 de introducere

Această activitate este realizată cu suportul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic și 

implementată de către Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM” și Consiliul Național al Tineretului din Moldova, prin 

intermediul schemei de re-grantare a Forumului Societății Civile (FSCR) și este finantață de către Uniunea Europeană ca parte 

a sprijinului acordat societății civile din regiune.



Să facem cunoştinţă

https://padlet.com/Vitalie_Cirhana/participanti

Parola: participanti

● Nume, Prenume:

● Localitatea:

● Organizaţia:

● Funcţia Dvs:

● Domeniul de activitate:

● Date de contact:

● Fotografia Dvs.

https://padlet.com/Vitalie_Cirhana/participanti


Care este motivaţia mea de a participa la instruire?

http://www.menti.com Codul 53 41 34 4

http://www.menti.com/


Experiența mea în organizarea activităților de instruire 
online:

http://www.menti.com Codul 53 41 34 4

http://www.menti.com/


Rolul meu când organizez activităţi de instruire online:

http://www.menti.com Codul 53 41 34 4

http://www.menti.com/


http://www.menti.com Codul 78 89 08 4

Ce instrumente de comunicare și lucru online 
cunoașteți?

http://www.menti.com/


http://www.menti.com Codul 78 89 08 4

Ce instrumente de comunicare online utilizez 
în lucrul cu elevii/participanţii?

http://www.menti.com/


http://www.menti.com Codul 78 89 08 4

Cât de confortabil mă simt în utilizarea 
următarelor instrumente?

http://www.menti.com/


Definiţii

Instrumentele sincrone, care să permită comunicarea în timp 

real între numeroși oameni la distanţă unul de altul şi care care 

vor vorbi impreuna, necesită o conexiune simultană.

Instrumentele asincrone permit  trimiterea şi citirea de informaţii 

în timp diferit. Cele mai frecvent utilizate instrumente din această 

categorie sunt: e-mailul, grupurile de ştiri şi listele de discuţii.



Instruire online: avantaje şi dezavantaje
● Lucru în grupuri mici

Link la PADLET: 

https://padlet.com/Vitalie_Cirhana/online

Parola de acces: online



Structure sesiunilor de instruire
● 08/12 – Sesiunea 1 de introducere “Zoom & Badge Wallet”

● 10/12 – Sesiunea 2 „Google Meet & Mentimetter”

● 15/12 – Sesiunea 3 „Padlet & Kahoot”

● 17/12 – Sesiunea 4

● 22/12 – Sesiunea 5 

● 24/12 – Sesiunea 6 de evaluare 



Configurare și utilizarea ZOOM pentru sesiuni online
ZOOM (www.zoom.us) oferă posibilitatea de a creea o sală virtuală în care

participanții pot interacționa live și colabora atât de pe PC-urile sau laptopurile

lor cât și de pe tabletă sau smartphone.

Platforma permite efectuarea de apeluri video de grup cu următoarele

funcționalități:

● folosirea chat-ului

● împărtășirea ecranului organizatorului / administratorului

● utilizarea unei table virtuale interactive



Despre ZOOM
De regulă, utilizarea ZOOM necesită instalarea aplicației, se realizează o

singură dată (la prima utilizare), ulterior este necesară doar conectarea la

platformă și planificarea sesiunii.În

În calitate de utilizator a Platformei ZOOM puteți fi asociat cu unul dintre

următoarele roluri:

● organizator (administrator) - persoana care creează o sesiune și invită alți

participanți la sesiune, de regulă prin intermediul unui link

● utilizator - persoana care a recepționat invitația și s-a conectat la sesiune



Despre ZOOM
Este de menționat că platforma zoom disponibilă gratuit oferă posibilitatea de a 

organiza sesiuni între:

● două persoane nu sunt limite, 

● de la trei până la 100 persoane - durata unei sesiuni este de până la 40 min.



Conectarea la sesiune - rolul de utilizator
Conectarea se realizează în baza unui link, de forma https://us04web.zoom.us/j/9994379657,

după caz, poate fi și cu o parolă, dacă în momentul creării sesiunii a fost bifată

opțiunea respectivă.

Efectuarea unui click pe link, va genera deschiderea unui browser, similar

imaginii

şi se va impune efectuarea unui click pe butonul Run

https://us04web.zoom.us/j/9994379657?pwd=L0Y3QWNyaFJrdTdLUnBuTWd0ODhLdz09&fbclid=IwAR01VgB1Nay9a5xr3KmSRI0ybCuoLi1af4gsdjQr0IkD8PuMqy8tRN64LpA


Astfel suntem deja conectați, urmând după caz a testa boxele / căştile și 

microfonul, efectuând clic pe butonul Join 



Crearea și derularea unei sesiuni rolul de organizator
Pentru a planifica o sesiune, avem câteva sugestii:

1. Opțiunea

se va bifa, doar în cazul în care avem intenția de securiza oarecum accesul la

sesiune În acest caz se recomandă ca link-ul către sesiune și parola să fie

expediate prin mesaj, în caz contrar, opțiunea nu se bifează și conectarea la

sesiune se realizează doar în baza link-ului.



Crearea și derularea unei sesiuni rolul de organizator
2. Bifarea acestei opțiuni,

Nu va genera semnalizarea unui 

mesaj audio pentru persoanele care

se conectează pe parcurs la sesiune



Spaţiul de lucru ZOOM
Fereastra cu informaţii

despre sesiune

Bara cu instrumente



Bara cu instrumente (I)

se utilizează în scopul conectării sau deconectării microfonului

se utilizează în scopul conectării sau 

deconectării camerei

video

se utilizează în scopul lansării de invitații participanților la sesiune, 

activarea butonului va genera apariția unei ferestre



Bara cu instrumente (II)

se face activă fereastra/panel destinat gestiunii participanților la

Sesiune

În partea de jos a ferestrei regăsim câteva 

opțiuni pentru gestionarea participanților. 

Efectuând click pe opțiunea More, mai apar 

unele funcționalități.



Bara cu instrumente (III)

se utilizează în scopul afișării unor ferestre participanților la sesiune. 

Se propun câteva opțiuni:

(1) Partajarea totală a suprafeței de lucru toată suprafața de lucru va fi vizibilă parti-

cipanților, suplimentar în partea de sus, este afișată o nouă bară cu instrumente

iar finalizarea partajării se face prin opțiunea Stop Share



Bara cu instrumente (IV)

Totodată prin intermediul opțiunii Annotate,

vom activa o bară de instrumente pentru prelucrarea imaginilor 



Bara de instrumente (IV)
se utilizează în scopul afișării unor ferestre participanților la sesiune.

Se propun câteva opțiuni: 

(2) Partajarea unei ferestre din cele deschise (Word, PowerPoint etc.

(3) Partajarea unei table, în cadrul căreia se vor utiliza 

instrumente similare Annotate

se utilizează în scopul afișării ferestrei destinată pentru transmitere de 

mesaje sau/și fișiere participanților la sesiune.



Bara de instrumente (V)
se utilizează pentru înregistrarea sesiunii în format video de tip mp4.

se utilizează când finalizăm înregistrarea. Automat se va afișa o  

fereastră prin intermediul căreia se va specifica locația salvării   

înregistrării.

se utilizează pentru a transmite “reacţii” - mesaje în formă de imagini.

se utilizează atunci când avem intenția de a (1) părăsi sesiunea, iar

sesiunea rămâne activă; (2) închidem sesiunea - pentru toţi.



Configurarea ZOOM pentru lucru în grupuri mici:



În bara de instrumente va apărea un buton nou: Breakout Rooms
prin intermediul căruia putem împărţi participanţii în grupuri de 

discuţii.

Accesând acest buton va apărea o fereastră în care
este posibil de a împărţi toţi participanţii în grupuri 

mici de discuţii:





Disclaimer



Open Badges











Spain: Badge for international volunteers



Lithuania: Badges for Youth Work Trainings



Germany: Badge System for Youth Participation



UK: Enterprise Awareness & Training Badges



Portugal: Badges for Vocational Education
and Training



Moldova: Setul de insigne a Programului de 
instruire online pentru lucrători de tineret & tineri





Setul de insigne a Cursului “Instrumente Online 
pentru Predare şi Facilitare”



Download from Google Play or Apple Store



Scan Code:



Sesiunea 1 de introducere.



ÎNTREBĂRI


