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Număr de participanţi : 8 

Ţări participante: România, Grecia, Spania

Cursul a avut o sferă largă de acoperire în ceea ce priveşte profilul

aplicanţilor pretându-se nu numai pentru profesori de informatică, ci şi

profesorilor de alte discipline.

Disciplinele predate de către prof. participanţi au fost: informatică, limba

engleză, istorie, limba şi literatura română, discipline economice.



Cuprinsul cursului :
29.06.2010

Abordări pedagogice, metodologice şi tehnice ale sistemelor de învăţare E-Learning.
Noţiuni teoretice de bază cu privire la conceptul Multimedia; 
Analizarea diferitelor tipuri de extensii de imagini;
Diferite tipuri de animaţii in Flash. Activităţi practice cu fişiere de tip imagine.

30.06.2010 
Animaţii simple.Windows Movie Maker, PhotoStory3. 
Metode clasice de interacţionare şi de dezvoltare a evenimentelor. 
Aplicaţii practice asistate de tutore, incarcate pe platforma de lucru a cursului.

01.07.2010
Fişiere video şi  tipuri de bază pentru animaţii-partea I. 
Planificarea, structurarea şi conceperea unităţilor de învăţare interactive 
Aplicaţii practice asistate de tutore.Softul VLC Portable.
Crearea de intrebari, quizzuri pe platfoma Moodle. Servere Moodle.
02.07.2010 
Tipuri de bază pentru animaţii-partea II. 
Strategii de interacţionare.Lucrul cu softul XMediaRecorder2009, VLCPortable. 
Crearea unui exemplu interactiv folosind Crossword, Audacity_Sound Recorder.

Dezvoltarea şi realizarea unei unităţi de învăţare interactive  folosind softul eXeSCORM.

03.07.2010
Activitate practică finală: conceperea şi dezvoltarea conţinutului unei unităţi de învăţare dintr-o lecţie 
interactivă, publicarea şi vizualizarea acestei lecţii pe platfoma de lucru www.further-
training.net/elearning. (crearea unui Headline, a unui quizz, a unei carti, a unei lectii, a unei animatii 
cu PhotoStory3, in contul fiecaruia )



Programul de formare Multimedia şi 

Interactivitate în E-learning s-a desfăşurat 

folosind platforma Moodle şi a cuprins 50

de ore:

 25 de ore activitate practic aplicativă

în laboratorul de informatică;

 25 de ore de ore de învăţămînt la 

distanţă, utilizând platforma de E-learning

Moodle pusă la dispoziţie de organizatori

(www.advanced-training.at/moodle/ ;

www.further-training.net/elearning/)
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Cursul s-a desfăşurat într-un laborator de informatică dotat 

cu calculatoare (pentru fiecare cursant), internet,

videoproiector, table mobile, cameră digitală.

În prima parte a acestui curs s-a evidenţiat importanţa şi avantajele unei 

platforme de învăţare (Moodle) care oferă o gamă variată de materiale 

multimedia interactive, în toate domeniile educaţionale.



Cursanţii au fost familiarizaţi cu sistemele multimedia 

precum şi instrumentele specifice: grafică,procesare imagine,video,

sunet prin intermediul mai multor resurse Photostory, eXe Scorm, XMediaRecorder 2009, 

Audacity Sound Recorder, Crossword, Windows Movie Maker, VLC Portable.

A doua parte a cursului a vizat proiectarea şi integrarea de către participanţi a câtorva 

exemple de materiale interactive de învăţare într-o lecţie creată pe platforma Moodle.

Cursul a permis achiziţionarea unor competenţe care să le permită participanţilor să 

creeze unităţi E-learning folosind un conţinut multimedia.

De asemenea prof. coordonator Peter Mazohl şi-a adaptat metodele de predare 

nivelului de pregătire al cursanţilor utilizând metode interactive de lucru.



Partea teoretică a fost îmbinată cu partea practică pe

toată perioada programului de formare prin intermediul

computerelor şi cu ajutorul videoproiectorului, salvându-se ulterior toată   

informaţia pe un stick de 4GB pus la dispoziţie de organizator pentru fiecare 

cursant.

Fiecare cursant a primit de 

asemenea o mapă cu suportul 

teoretic  necesar.



În ultima zi s-a desfăşurat examenul final ce a constat 

în conceperea şi dezvoltarea conţinutului unei unităţi de 

învăţare dintr-o lecţie interactivă, publicarea şi vizualizarea acestei lecţii pe 

platforma de lucru Moodle a cursului. Toţi cursanţii au rezolvat foarte bine 

aplicaţiile solicitate demonstrând că au achiziţionat cu succes noţiunile predate.


