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Internetul și mediile virtuale de comunicare au acaparat din ce în ce mai mult 

spațiul public în special din perspectiva noilor generații „născute o dată cu tehnologia 
inteligentă”, iar pandemia de COVID–19 a accelerat la maximum tranziția către 
sistemul de predare online în perioadele de carantinare în aproape toate localitățile 
Globului, niciuna dintre țările mapamondului neputând evita experiențele de învățare 
online. 

Dependența tot mai accentuată de mediile de informare virtuale și creșterea 
timpului alocat pentru navigarea pe Internet de către copii și tineri a determinat o 
reorientare semnificativă a actorilor din sistemele educaționale spre metode inovative 
de predare și învățare cu componente cvasi-exclusive de operare online, care să fie 
prietenoase și incitante pentru generațiile noi de elevi și studenți. 

În actualul context tranziția către metodele inovative de învățare bazate pe 
mediile virtuale de comunicare este ireversibilă și obligatorie în toată lumea. Cei care 
se vor adapta mai repede vor marii câștigători ai acestei „revoluții tehnologice” a 
acestui secol. 

Un răspuns adecvat la aceste provocări poate fi formulat în cadrul unor 
programe și proiecte cu finanțare europeană care vizează educația. 

Unul din acestea este programul  Uniunii Europene ERASMUS+, accesat de 
Asociația ELOAH Craiova, asociație focusată pe formarea și educarea adulților 
defavorizați și pe învățarea pe tot parcursul vieții.  

În acest sens, ca formatori al Asociației ELOAH Craiova, prin proiectul 
Erasmus+ “EUROTRAINER“ ID: 2019-1-RO01-KA104-061950, am participat la 
cursul USEFUL ICT TOOLS FOR TEACHERS, în perioada 11-17 Iulie 2021.  

Acesta s-a desfășurat la Istanbul și a fost furnizat de Organizația 
Cappadochia Education. În cadrul acestei mobilități am învățat:  
- despre modul în care se poate  încorpora tehnologia nouă în lecții,  
- despre modul in care  tendințele actuale ale TIC pot fi aplicate în crearea unor   e-
lecții, 
- despre utilizările și funcțiile software-ului Scratch, Padlet, Kahoot,  
- despre platforma educațională MOODLE  
- despre metoda codării și Mind Mapping,  
- despre metodele de evaluare și evaluare a abilităților sau competențelor dobândite 
în educația formală și non-formală.  
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În cadrul cursului am fost instruiți privind metodele și resursele cu ajutorul 

cărora putem realiza e-learning de calitate. Am cunoscut participanți din alte țări 
europene și am învățat despre cultura turcă și despre istoria Istanbulului. Am făcut 
schimb de bune practici în educația adulților învățând din experiența celorlalți 
participanți din Europa: Cehia si Lituania. În acest fel ne-am putut dezvolta 
competențele digitale, lingvistice, pedagogice și interculturale. Prin acest proiect 
Erasmus+ și prin intermediul acestui curs, am putut crea platforma educațională 
https://eurotrainer-moodle.fdes.ro/ , prin care ne vom putea încărca lecții moderne, 
prin metode inovatoare, care să poată fi accesate cu ușurință de formabilii noștri.  
Să nu uităm că educația adulților are un alt specific  față de educația elevilor. Astfel, 
pentru facilitarea învățării adulților este bine să se țină cont de următoarele: 
- realizarea unui climat de cooperare în învățare 
- crearea de mecanisme pentru planificarea colaborativă a învățării 
- identificarea punctuală a nevoilor de învățare ale grupului și a intereselor 
participanților 
- formularea obiectivelor de învățare în funcție de nevoile și interesele identificate 
- construirea unei secvențe adecvate de activități în vederea atingerii obiectivelor de 
învățare 
- punerea în practică a activităților prin selectare metodelor, materialelor și a 
resurselor potrivite în lucrul cu adulții 
- evaluarea calității și a aplicabilității experiențelor de învățare pentru grupul de adulți 
cu care se lucrează. 
    Prin aceste metode noi și moderne, învățarea devine interactivă în online, 
creând un mediu educațional atractiv pentru cursanți, chiar dacă aceștia au depășit 
vârsta clasică a școlarului.  Efectul utilizării acestor metode a fost unul remarcabil, 
prin prezența și interesul formabililor, încurajând astfel și alți formatori să participe la 
diverse cursul prin programul European Erasmus+.    

Acest proiect a primit finanțare din partea Uniunii Europene. Acest articol 
reprezintă doar punctul de vedere al autorilor, iar Comisia Europeană nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. 
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