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Malta- Alpha School of English



Dupa a treia
plimbare…minune…
am găsit sediul!!!!



Prima zi
La începutul zilei La sfârșitul orelor



Cu cine?

Profesori din :

-România(noi, Gabi și Laura)

-Germania (Sandra și Dominik)

-Polonia (Agnieszka, Marek și

Beata) 

-Macedonia(Olgica, Niki, Marija, 

Katerina , Lela  și Daniela)



De ce???

Toți am fost mânați de dorința de a fi mai buni,

mai haioși și mai creativi pentru a arăta elevilor

noștri dragi că,

nu-i așa?,

să înveți e FUN!!!!

Ne-a fost alături profesorul nostru londonez/ 

maltez …Peter Warren!



Ce am aflat?

Că peste tot “Învățământul e cel mai tare! “ …e
doar o lozincă…

Că nemții au table smart în aproape toate școlile
dar … abia învață să le folosească…iar net-ul e
cam lent

Cei din Macedonia au un calculator în toate
clasele dar…net-ul e nașpa

Polonezii au ceva calculatoare și ceva net dar…se
poate mai bine

Noi…avem cel mai tare net…așteptăm
calculatoarele și tablele deștepte!



Utilizarea creativă a

tehnologiei la clasă, a

fost un curs interesant,

interactiv şi educativ

desfășurat la Alpha

School of English, unde

Peter, profesorul nostru

londonez, a folosit

metode variate. Ne-a

învățat cum să

transformăm resursele

de pe suport de hârtie în

resurse online care să

fie "fun" și care să facă
din procesul de evaluare

un "joc".



În prima zi am discutat despre PowerPoint 

și Prezi.

Apoi au venit noutățile. Am creat teste/ 

teme online cu aplicația Socrative

https://www.socrative.com/

https://www.socrative.com/


Facilități oferite de Socrative
Socrative este o platformă foarte utilă, care poate înlocui testele
clasice de pe suport de hârtie și care oferă profesorilor
posibilitatea de a trimite teme cu termen de predare precis, iar
prin răspunsurile primite de la elevi, acesta poate stabili cea mai
potrivită abordare pentru a eficientiza învățarea.

Trebuie creat un cont pentru profesor și conturi pentru elevi.

1. Se creează cont pe Socrative teacher (username + parola);

2. Se creează o cameră (room) a profesorului;



Facilități oferite de Socrative
CREAREA TESTULUI

1. Pentru a crea un test se dă click pe Quiz (test);

2. Click pe +ADD QUIZ (adăugare test) și apoi Create New;

3. Se completează caseta cu numele testului;

4. Se alege tipul testului (Multiple choice - Cu alegere multiplă, 
True/ False –Adevărat/Fals, Short answer-Răspuns scurt);

5. După ce se finalizează tot testul se dă click pe caseta Save / 
Exit (salvează şi ieşi);

6. Se ajunge din nou la pagina de început cu cele 3 casete (Quiz 
- test , Space race - spaţiu, Exit ticket - bilet de ieşire);

ÎNCEPEREA TESTULUI

1. Click pe Quiz- începe testul;

2. Se selectează testul, după numele dat, prin click pe nume;

3. Apare o pagină şi 3 casete: Instant feedback, Open navigation, 
Teacher paced;

4. Se alege Instant feedback şi apoi se dă click pe Start .



Alături de colegii de curs din Macedonia 
și Germania pregătiți de excursie



Gata de drum

Port

Sliema

Grota albastră

Satul 
pescarilor

Răsfăț, la 
sfârșitul zilei



https://kahoot.com/

Preferatul nostru Kahoot !

Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie

educațională, care poate fi utilizat la clasă, pentru aproape orice disciplină de

studiu. Este proiectat să fie susţinut în faţa clasei şi jucat de întreaga clasă, în

timp real. Elevii pot da răspunsurile de pe telefon, tabletă, laptop, calculator,

însă aceste dispozitive trebuie să aibă acces la internet.

https://kahoot.com/


Profesorul poate să introducă un nou 

subiect, să facă o evaluare formativă, 
să iniţieze o discuţie

Pașii care trebuie urmați?

1: Crearea unui cont gratuit pe Kahoot!

2: Crearea unui nou Kahoot(test).

3: Adăugarea întrebărilor.

4: Stabilirea setărilor.

5: Adăugarea unei imagini de copertă.

Cum se procedează la clasă?

1.Profesorul crează / alege Kahoot-ul.

2.Lansează Kahoot pe tabla interactivă.

3.Li se cere elevilor să se alăture 

(trebuie să acceseze Kahoot.it şi să 

intrducă PIN-ul care va apărea pe tabla 
interactivă).

4.Elevii răspund la întrebări.

Facilități oferite de 
Kahoot!



Răspunsurile corecte şi greşite apar
pe tabla interactivă, iar numele

câştigătorului este postat! Cu cât

răspund mai repede la întrebări elevii
obţin mai multe puncte!

Un Kahoot creat poate fi împărtăşit
folosind e-mail şi / sau Social Media.

Elevii pot crea propriile lor teste
Kahoot.

Rezultatele obținute pot fi descărcate
și analizate.

Poate fi folosit în orice moment al

activității: în recapitularea

cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor,

în etapa de predare, ca evaluare

formativă sau chiar ca evaluare
sumativă.

Facilități oferite de 
Kahoot!



QUIZLET

EdPUZZLE

GoNoodle



Poză făcută vineri, 

16.03.2018,pe acoperiș.

După ultima oră de curs





După orele de curs am fost la:



GOOD ONLINE RESOURCES / APPS



GOOD ONLINE RESOURCES / APPS


