
Raport 

legat de desfășurarea cursului  privind  sprijinirea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar bihorean pentru consolidarea deprinderilor de lucru cu elevii pe 

componenta online. 

 

 

În urma pateneriatului încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Rotary Oradea Art 

Nouveau, la nivelul județului, în perioada 1 – 24 octombrie 2020, s-a organizat un program de 

formare pe componenta online adresat profesorilor metodiști de la toate disciplinele. 

 

Programul de formare a inclus 20 de profesori din localitățile Oradea, Salonta, Tinca, Marghita, 

Diosig, Borod și Tărian, cadre didactice care predau: Limba și literatura română, Limba și literatura 

maghiară, Limba și literatura slovacă, Limba engleză, Limba germană, Matematică, Istorie, 

Geografie, Biologie, Științe socio-umane, Educație muzicală, Arte plastice specializate, 

Psihopedagogie specială, Educație tehnologică, TIC, Discipline economice, Religie ortodoxă, 

Învățători. 

 

Pe parcursul a 40 de ore s-au dezbătut chestiuni teoretice și practice legate de eficientizarea 

învățământului online, cursanții făcând cunoștință cu uneltele oferite de platforma Office 365. Prin 

intermediul platformei Microsoft Teams, cursanții au făcut cunoștință cu facilitățile oferite de către 

această platformă pentru desfășurarea cu succes a cursurilor online, punându-se accent pe 

modalități de predare și de evaluare online. 

 

În cadrul acestui program, cursanții au avut posibilitatea să studieze și să aplice diverse programe 

specifice învățământului online: Kubbu, Kahoot, Flipgrid, Socrative, Edpuzzle, MozaBook, WordWall, 

BookCreator, Storyjumper, Quizizz, LearningApps. 

 

Cursurile s-au desfășurat prin intermediul platformei Microsoft Teams de la Colegiul Național 

„Emanuil Gojdu”. În timpul ședințelor online, ca fundal s-au folosit siglele: Rotary Oradea Art 

Nouveau și Inspectoratul Școlar Județean Bihor. De asemenea au fost folosite și sigle ale Casei 

Corpului Didactic a Județului Bihor (care va furniza Adeverințe de participare la acest curs de 

formare) și Colegiul Național „Emanuil Gojdu” (cel care, prin platforma sa a găzduit acest curs).  

 

Cursanții au avut posibilitatea să-și realizeze propriile lecții, pe care le-au susținut în fața colegilor, 

să exerseze lucrul pe grupe, online, să realizeze teste folosind facilitățile oferite de uneltele din 

Office 365 cât și din aplicațiile prezentate la curs.  

 

Pe baza celor prezentate mai sus, consider că acest curs, realizat în urma pateneriatului încheiat 

între Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Rotary Oradea Art Nouveau, și-a atins scopul. 
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