Anexa2 Resurse digitale suport pentru cadrele didactice
▪
▪
▪

▪

Chestionar Propunere
de
resurse
digitale
cu
utilizare
educațională
la https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAT2eS5wruubEm9DrLmsdV4Y1hG8X
8_tZYXiICF4dliFWENg/viewform
Educația
la
distanță
în
perioada
stării
de
urgență https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-4OH5Aus26DFtGZpwNhgMKxGyX-zSmOoZLxO0mv86UN-DA/closedform
CCD înființează Unda Verde – o linie telefonică prin care profesorii metodiști oferă
sprijin telefonic / online cadrelor didactice care solicită îndrumări. La cererea cadrelor
didactice, CCD organizează sesiuni online sau oferă informații / link-uri referitoare la
învățarea la distanță. (www.ccd-suceava.ro)
Playlist cu videoclipuri destinate operării cu aplicația red.educred.ro:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS6K7OdSOqqeCDjI3jsEq7ZWOIUwDz_c8
▪ Teste de antrenament – Bacalaureat https://rocnee.eu/testeantrenament/
▪ Resurse din programul de formare CRED https://digital.educred.ro/resursecred#h.sx4keetpawgb
▪ Resurse ISE: https://digital.educred.ro/resurse-ise
▪ Resurse de la profesori: https://digital.educred.ro/resurse-de-la-profesori
▪ Platforma națională Digitaliada
o 123 de probleme de matematică pentru ciclul gimnazial, demonstrate cu
ajutorul aplicației GeoGebra - https://www.digitaliada.ro/Probleme-dematematica-demonstrate-i%CC%82n-aplicat%CC%A6ia-GeoGebratd304
o 25
de
tutoriale
video
pentru
predarea
matematicii
https://www.digitaliada.ro/Tutoriale-VIDEO-pentru-PredareaMatematicii-cu-instrumente-digitale-td264
o 101 proiecte didactice pentru predarea Matematicii și Informaticii la
gimnaziu
https://www.digitaliada.ro/materialedigitaliada?disciplina=toate&clasa=toate&categoria=1&filtreaza=Filtrea
z%C4%83#rezultate
o Ghid de predare a informaticii și tehnologiei informaticii cu ajutorul
metodelor digitale Clasa a V-a - https://www.digitaliada.ro/materialeconcurs/documente/1075-Ghid_Metode%20digitale_Clasa_5_TIC.pdf
o Ghid de predare a informaticii și tehnologiei informaticii cu ajutorul
metodelor digitale Clasa a VI-a - https://www.digitaliada.ro/materialeconcurs/documente/1074-Ghid_Metode%20digitale_Clasa_6_TIC.pdf
o Ghid de predare a informaticii și tehnologiei informaticii cu ajutorul
metodelor digitale Clasa a VII-a - https://www.digitaliada.ro/materialeconcurs/documente/1073-Ghid_Metode%20digitale_Clasa_7_TIC.pdf
o Ghid de predare a informaticii și tehnologiei informaticii cu ajutorul
metodelor digitale Clasa a VIII-a - https://www.digitaliada.ro/materialeconcurs/documente/1102-Ghid_Metode%20digitale_Clasa_8_TIC.pdf
o Ghid de predare a matematicii cu ajutorul metodelor digitale Clasa a VIIa
https://www.digitaliada.ro/materiale-concurs/documente/1105Ghid_Metode_digitale_Clasa_7_Matematica.pdf

▪
▪
▪
▪
▪
▪

o 224 teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor
elevilor
din
ciclul
primar
și
gimnazial
https://www.digitaliada.ro/materialedigitaliada?categoria=7&filtreaza=Filtreaz%C4%83#rezultate
Instrumente Office365 (Forms, Whiteboard, Sway, Teams) și Paint 3D https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE
Utilizarea
Google
Calendar
si
Google
Meet
https://www.youtube.com/watch?v=Ig5IIZeRuTo
Kidibot - ajută copii să citească și să învețe mai mult: https://www.kidibot.ro
KINDERPEDIA - Soluție completă de comunicare și management pentru școli
și grădinițe disponibilă pe web și mobil https://kinderpedia.co/webinarii.html
DIGITALIADA.RO - platforma este dedicată promovării educației digitale în
România: https://www.digitaliada.ro/despre?pg=platforma
Ghid pentru utilizarea site-ului - https://www.digitaliada.ro/documente/ghidutilizare-site.pdf

Alte resurse:
Arta de a fi rezilient:
▪ prescolar http://www.cmbrae.ro/2017/wp-content/uploads/Arta-de-a-fi-rezilientprescolar.pdf
▪

primar http://www.cmbrae.ro/2017/wp-content/uploads/Arta-de-a-fi-rezilientprimar.pdf

▪

gimnaziu http://www.cmbrae.ro/2017/wp-content/uploads/Arta-de-a-fi-rezilientgimnaziu.pdf

▪

liceu http://www.cmbrae.ro/2017/wp-content/uploads/Arta-de-a-fi-rezilientliceu.pdf

▪

Program săptămânal care include activitățile de învățare on-line pentru fiecare
disciplina de studiu: https://www.edupedu.ro/unicef-si-microsoft-lanseaza-oplatforma-educationala-globala-pentru-invatarea-deacasa/?fbclid=IwAR2nhcmnGZ99dLhouD0sXcH4g8NdnGbnqs33F2bOyOcGwEWHK7frrositQ

▪

CCD oferă consiliere pentru facilitarea învățării la distanță, prin intermediul
profesorilor metodiști sau a grupurilor de lucru special inființate pentru aceasta
situație de predare-invatare si utilizare de platforme on-line:
▪

https://www.urban.ro/netflix-pune-la-dispozitia-profesorilor-si-elevilorfilme-si-seriale-documentaregratuite/?fbclid=IwAR2yYpE8nq5wcFeTe_x2giM1Tu6UFSzPq6rwWIh0
dTkC6gRnstDM6An_Fj4

▪

http://www.tvr.ro/orarul-telescoala-in-zilele-de-sarbatoripascale_27016.html?fbclid=IwAR1KDN4cEfumy8LGDFXnBsSwtOS5U
PsOXArz30BRh3Xm8IJmb0R6Il2UFcc#view

▪

https://pentruprieteni.com/util/o-colectie-uriasa-de-materiale-educative-itista-la-dispozitie-gratuit-toate-disciplinele-suntabordate/?fbclid=IwAR19Il4OljJEbwS6EVRKqVCKJR8WChOUqE4KmXmpyQsHUyh0yStKuT1kYc

