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WEB 2.0 TOOLS IN EDUCATION  

Proiectul nostru își propune să împărtășească tuturor 
factorilor interesați experiența dobândită privind 
utilizarea instrumentelor Web 2.0 în activitatea 
didactică. În acest fel, proiectul nostru va fi valorificat 
la maximum.  
Durata acestuia este de doi ani (din septembrie 2016 
până în august 2018). Cele șapte țări partenere sunt: 
Turcia, România, Grecia, Italia, Spania, Bulgaria și 
Macedonia. 
 

Ce am făcut până acum? 

De la publicarea primului buletin, proiectul nostru a 
cunoscut câteva îmbunătățiri. Toate deciziile au fost 
luate în cadrul întâlnirii transnaționale de la Kirșehir.  

A doua întâlnire a avut loc în Kavala, Grecia (iulie 
2017) și a reunit toate școlile participante. A fost 
prezentat site-ul proiectului și partenerii au decis 
împreună asupra denumirii acestuia. Fiecare țară a 
prezentat rezultatele chestionarului privind utilizarea 
instrumentelor Web 2.0 la clasă. 

Concluziile generale ale chestionarului au ilustrat că 
profesorii din școlile implicate în proiect au nevoie de 
îmbunătățirea competențelor privind utilizarea 
instrumentelor Web 2.0 pentru a putea realiza lecții 
cu adevărat valoroase pentru elevii lor și pentru a 
atinge competențele prevăzute în programele 
școlare. 

 

Următorii pași 

Pentru a disemina informațiile legate de proiect, 
va fi utilizat website-ul. Mai mult, fiecare școală 
va pregăti un Colț Erasmus+ unde vor fi 
prezentate informații despre proiect. 
Toate școlile partenere vor participa la întâlnirile 
transnaționale. Până la următoarea mobilitate, 
fiecare instituție va identifica 5 instrumente Web 
2.0 pe care le folosește la clasă.  Acestea vor fi 
prezentate partenerilor și cele mai bune 5 
instrumente vor fi publicate pe site.  

 

Proiectul nostru în presă! 

 https://www.proininews.gr/30-ke-pleon-
xeni-kathigites-stin-kavala/ 

 http://tugrulbeyortaokulu.meb.k12.tr/icer
ikler/erasmus-projesi-web-20-tools-in-
education-hareketliligi_3449843.html 

 
 
 

FIȚI ALĂTURI DE NOI! 

Vă invităm să ne fiți alături și să împărtășiți ideile dvs. 
cu privire la acest proiect. 
 
Mai multe informații despre proiectul nostru: 

 
Diana BELDIMAN 
Coordonatorul echipei din România 
sdiana.maria@yahoo.com 
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