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care se distribuie, GRATUIT,
în interiorul ziarului.
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Vinde prin licita#ie publică terenuri intravilane

situate în următoarele loca#ii Ar#ari, Dragoș Vodă,
Ileana, Fundulea, Fundeni, Rose#i, Nana, Progresu,

Sohatu, Ulmu, Ulmeni, Vlad &epeș și Vâlcelele.

:

Informa'ii complete pot fi consultate la telefon
0242312331 și e-mail office@ilsa-cl.ro, 0242316256

InformaŃii complete pot fi consultate la telefon
0242312331 şi e-mail office ilsa-cl.ro, 0242316256 @

V licitaŃie publică morile de măcinat
cereale situate în comunele Cuza Vodă şi

DorobanŃu, jud. Călăraşi.

inde prin

ILSA S.A.

ILSA S.A.

ANGAJ M SĂ ASI TENT FARMACIE SAU
LUCRĂTOR COMERCIAL PENTRU

MAGAZIN TIP PLAFAR
Rela'ii la tel: 0725210533

CV-urile se primesc la adresa de email
bioflora2003@yahoo.com

PIERDUT LEGITIMA% I I DE TRANSPORT URBAN Ș I
TRANSPORT FEROVIAR eliberate de DGSAP Călărași pe
numele cu domiciliul în str. Bărăganului, bl.
L46, Călărași. Se declară nule.

ȘTEFAN MARIAN

CLASA DIGITALĂ – INOVA%II ȘI PROVOCĂRI PENTRU
PROFESORII DE LA ȘCOALA „NICOLAE TITULESCU”

ro.

- crearea și administrarea clasei digitale
prin utilizarea platformelor e-learning;

Acest curs ne-a oferit multe solu!ii pentru
a ne regândi abordarea pedagogică în
scopul de a crește motiva!ia pentru
învă!are a elevilor și de a deveni mai
activi ș i interesa! i să acumuleze
cunoștin!e noi într-o manieră interactivă
și captivantă.

Prof. Olaru Adriana- coordonator de
proiect

Scopul cursului a fost de a familiariza
profesorii cu teoria și practica privind
clasa digitală și perspectivele acesteia.
Obiectivele specifice acestui curs au
fost:

Profesorii Olaru Adriana – coordonator
de proiect, Constantin Adriana – director
adjunct, Chi!u Costel – director adjunct,
Constantin Lucien și Lăpădat Carmen au
participat la cursul de formare „Digital
Classroom: Using ICT in Education”,
care a avut loc la Dublin, Irlanda. La
acest curs au mai participat încă 4
profesori din Sofia, Bulgaria. Participan!ii
la curs predau discipline din arii
curr iculare di fer i te (matematică ,
geografie, istorie, limba engleză). Cursul
a fost organizat de „Motivated Learning

for Everyone” din Sofia, iar formator a
fostAljosa Pazin din Split, Croa!ia.

Fiecare participant la curs a lucrat pe
propriul său dispozitiv: laptop, tabletă
sau telefon. Au fost prezentate atât
aplica!ii pentru laptop cu sistemul de
operare Windows (7 sau 10) cât și pentru
tabletă sau telefon cu sistemul de
operare Android. Cursurile începeau la

ora 9 și aveau durata de 5 ore – cu o
pauză de 20 de minute. Atmosfera de la
curs a fost relaxată, caracterizată printr-
o interac!iune continuă între participan!i
și formator, care era foarte receptiv la
solicitările și sugestiile noastre.
S-a prezentat o paletă largă de resurse
online gratuite care pot fi utilizate pentru
crearea de lec!ii interactive, pentru
realizarea de proiecte educa!ionale în
echipă între elevi și profesori, pentru
comunicare cu elevii și părin!ii în afara
programului școlar. Aplica!iile efectuate
la curs și temele realizate în mod
individual au contribuit la consolidarea
abilită!ilor de utilizare a softurilor
prezentate. Le men!ionez, clasificate
după rolul lor:

5. Aplica!ii web pentru creare de site-uri
(Wix, Weebly); sunt intuitive și ușor de
folosit de profesorii de orice specialitate,
deoarece nu necesită cunoștin!e de
programare.

1. Plat forme e- learning: Google
Classroom (Google Apps for EDU) și
Edmodo: crearea și managementul
grupurilor, partajarea con!inutului,
distribuirea de chestionare și sarcini,
gestionarea comunicării cu elevii,
profesorii și părin!ii.
2. Softuri de creare de chestionare
(quizzes) pentru evaluare: Socrative,
Kahoot! și Plickers.

4. Aplica!ie web pentru creare de
prezentări (Prezi); prezentările sunt
atractive și mai sugestive decât cele
realizate cu PowerPoint.

Prin participarea la cursul de la Dublin,
au fost realizate și obiective de natură
culturală (propuse în proiect). Astfel, în
t i m p u l l i b e r , a m v i z i t a t l o c u r i

reprezentative pentru cultura și civiliza!ia
irlandeză: Trinity College, una din cele
mai vechi universită!i din Europa,
renumită pentru biblioteca sa cu 5
milioane de volume și manuscrisul Book
of Kells; Galeria Na!ională a Irlandei;
Castelul Dublin, Catedrala Christ Church
și Catedrala Saint Patrick (patronul
spiritual al Irlandei); parcul St Stephen's
Green și parcul Phoenix, cu suprafa!a de
700 de ha (cel mai mare din Europa). De
asemenea, am vizionat un spectacol de
muzică și dans tradi!ional irlandez
Riverdance la Teatrul Gaiety.

- însușirea unor strategii de învă!are
colaborativă bazate pe instrumentele și
aplica!iile web pentru integrarea
proiectelor educa!ionale în activitatea
didactică zilnică;

Socrative permite crearea unor tipuri
variate de întrebări și elaborarea de
r a p o a r t e d e t a l i a t e p e b a z a
chestionarelor completate. Kahoot! este
dinamic, amuzant, iar chestionarele se
pot completa ușor pe telefon. Pentru
aplicarea chestionarelor create cu
Plickers pe computer, profesorul are
nevoie doar de telefon sau tabletă, iar
elevii dau răspnsul cu ajutorul unor
cartonașe speciale.

În perioada 13-22 august 2018 s-a
derulat a treia mobilitate din cadrul
proiectului „Profesori inovatori pentru o
Școală Europeană”, implementat de
Școala „Nicolae Titulescu” Călărași și
finan!at de Comisia Europeană prin
Programul Erasmus+ KA1 - Mobilită!i de
formare a cadrelor didactice, domeniul
Educa!ie școlară. Informa!ii despre
acest proiect se găsesc în site-ul
https://erasmus.scoalanicolaetitulescu.

- utilizarea eficientă a dispozitivelor
mobile (tabletă, telefon) în diferite etape
ale procesului de predare-învă!are.

InformaŃ i i le prezentate reprezintă
responsabilitatea exclusivă a autorului
articolului, iar Comisia Europeană şi
AgenŃia NaŃională în Domeniul EducaŃiei
ş i Formăr i i Profesionale nu sunt
responsabile pentru felul în care este
folosit conŃinutul acestor informaŃii.

3. Softuri de editare foto (PicsArt) și

video: Movie Maker pentru computere cu
sistemul de operare Windows ș i
FilmoraGo pentru dispozitive cu Android
(tabletă, smartphone).

AnunŃ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de
mediu

ENGIE ROMÂNIA S.A. anunŃă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE RE%EA
DISTRIBU%IE CU BRANȘAMENT ȘI POST DE REGLARE MĂSURARE
GAZE NATURALE DE MEDIE PRESIUNE propus a fi amplasat în Călărași,
str. Diaconu Coresi, nr. 2, judeŃul Călăraşi.

ObservaŃiile publicului se primesc zilnic la sediulAPM Călăraşi.

ENGIE ROMÂNIA S.A.

InformaŃiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călăraşi
Şoseaua Chiciu, nr.2, jud. Călăraşi şi la sediul titularului Primăria comunei
Căscioarele din comuna Căscioarele, judeŃul Călăraşi, în zilele de luni-vineri,
între orele 8-16.


