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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, rezultatele proiectului nostru 
vor fi valorificate 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? 

În cadrul celei de-a patra întâlniri transnaționale, 
organizată la Tetovo, Macedonia, fiecare școală 
parteneră a prezentat rezultatele sondajului aplicat 
online în fiecare instituție pentru a identifica 
principalele instrumente Web 2.0 utilizate în 
activitatea didactică. Cu ajutorul acestora, au fost 
identificate cele mai eficiente aplicații online folosite 
de către parteneri.  

Cele cinci instrumente Web 2.0 selectate sunt: 

• Kahoot: Competențe multilaterale 

• WhatsApp: Interacțiune digitală  

• LearnEnglishKids: Învățarea limbii engleze 

• Powtoon: Competențe TIC 

• GeoGebra: Științe (Matematică) 

Toate acestea vor fi descrise detaliat și explicate în 
broșura proiectului. 

Următorii pași 

Fiecare școală participantă la proiect va 
organiza o competiție la nivel local. Elevii vor 
realiza materiale utilizând aceste instrumente, 
iar profesorii vor selecta cel mai bun proiect care 
va fi prezentat cu ocazia următoarei întâlniri 
transnaționale. Și tot atunci, fiecare instituție 
membră a acestui proiect va prezenta activitățile 
de diseminare pe care le-a organizat la nivel 
național.  
 

 

Proiectul nostru în presă! 

• https://youtu.be/sh_bi-igc_4 

• https://psnews.ro/instrumente-web-

2-0-in-activitatea-didactica-

218159/ 

• http://webtwozero.eu/ 

 

 

 

 

 

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-Maria BELDIMAN 
Coordonatorul echipei din România 
sdiana.maria@yahoo.com 
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