
 

 

 

 Join E-learning and Distance Education, curs Grundtvig în Praga  

 
 În perioada 3-10 aprilie 2010 trei profesori români, dintre care doi din Suceava, au 
participat la un curs de formare în Praga, Cehia, intitulat „Join E-learning and Distance 
Education”, organizat de Bohemia Discovery. Este vorba de prof. Rodica Zimbru de la 
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 Suceava, participant în cadrul secţiunii Grundtvig a acestui 
curs, din partea Asociaţiei Regionale pentru Educaţie şi Dezvoltare ARED Suceava, prof. 
Mirela Mazilu de la Şcoala cu clasele I-VIII Salcea, Suceava, şi prof. Sorin Volosciuc, de la 
Liceul Energetic Sibiu, ambii participanţi în cadrul secţiunii Comenius. Cursul a fost finanţat 
de Comisia Europeană prin programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, iar tematica lui a 
fost în special introducerea cadrelor didactice în sistemul de învăţare la distanţă, focalizat 
fiind mai ales pe platforma de e-learning intitulată Moodle. Au participat 12 profesori din 
Spania, Portugalia, Germania, Grecia, Marea Britanie şi România.  
 Activitatea de formare a avut ca scop 
iniţierea participanţilor în gestionarea şi 
crearea de lecţii în cadrul platformei Moodle, 
iar acest lucru a favorizat pe lângă activităţile 
create, şi un schimb de experienţe şi bune 
practici referitoare la utilizarea ICT în 
activitatea didactică. Pe lângă lecţiile create 
de participanţi şi postate pe platforma 
Moodle, aceştia au fost iniţiaţi şi în utilizarea 
altor softuri educaţionale şi programe de 
gestionare a informaţiilor pe internet, unul 
dintre acestea fiind cel intitulat „Hot 
Potatoes”, un program destul de uşor de utilizat, mai ales în cadrul evaluărilor, prin crearea de 
teste şi chestionare on-line, prin posibilitatea realizării de materiale informative pentru elevi 
precum jocuri, rebus, concursuri, aplicaţii practice, precum şi prin posibilitatea comunicării 
cu părinţii şi elevii. Avantajele învăţării la distanţă şi ale învăţării asistate de calculator vin 
din posibilitatea oferită tuturor, flexibilitate în rezolvarea sarcinilor, posibilitatea verificării 
imediate, transparenţa şi obiectiviatea notării. Există însă şi dezavantaje ale acestui sistem iar 
acestea vin pe fondul carenţelor de comunicare directă, a denaturării limbii române, prin 
folosirea de abrevieri sau expresii amestecate din diverse limbi, a faptului că se dă tot mai 
mică importanţă învăţării prin cooperare, iar elevii nu au acces imediat la explicaţii 
suplimentare din partea cadrului didactic, daca e cazul.  
 Participarea la cursul de formare din Praga demonstrează o dată în plus interesul pe 
care îl acordă cadrele didactice sucevene formării profesionale, mai ales în condiţiile noilor 
reforme în educaţie, ceea ce reprezintă de fapt un câştig pentru instituţiile din care aceste 
cadre didactice provin, dar mai ales pentru elevii pe care îi educă. 
 
 



 
 
 

    
 



 
 
 
 


