
Programul TAKE IT CPD: modulul 9
Consolidarea abordărilor digitale inovatoare pentru
a stimula educația în domeniul schimbărilor
climatice pentru toți

Dezvoltat de: Future in Perspective, IE 



Scop
Scopul unității este de a furniza cunoștințe despre importanța
abordărilor digitale în educație și despre utilizarea instrumentelor
digitale pentru a îmbunătăți abilitățile și competențele privind
schimbările climatice (CC).



Cunoștințe

1. Să demonstreze cunoașterea
instrumentelor digitale
educaționale adecvate pentru
a îmbunătăți abilitățile și
competențele privind
schimbările climatice (CC).

Competențe

1. Explicați modul în care 
educația digitală transformă
metodele de predare.

2. Descrieți câteva dintre cele
mai eficiente instrumente de 
educație digitală pentru
educatori și cursanți.

Responsabilități și autonomie

1. Conceperea unui curs de 
formare care implementează
abordări digitale inovatoare
pentru a stimula educația
privind schimbările climatice.



GHIDUL 
MODULULUI 
Aici puteți găsi un rezumat al 
principalelor informații factuale
și conceptuale care vă oferă 
cunoștințele necesare pentru a 
înțelege subiectele acestui 
modul.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Ce sunt abordările digitale în educație?
• Educația digitală presupune utilizarea de instrumente și tehnologii inovatoare în timpul

proceselor de predare și învățare (The University of Edinburgh, 2021).
• Educația digitală, adesea denumită e-learning sau învățare îmbunătățită prin tehnologie

(TEL), permite educatorilor să implice cursanții în învățarea mixtă sau în învățarea
online.

• Învățarea mixtă este o abordare de tip "flipped classroom", care îi încurajează pe
cursanți să studieze singuri un subiect, adesea acasă, cu ajutorul resurselor tehnologice,
și să aplice învățarea într-un scenariu bazat pe clasă.

• Învățarea online le permite cursanților să învețe și să studieze prin intermediul
resurselor bazate pe internet, la momentul care le convine.



Cadrul UNESCO de competențe TIC pentru profesori (ICT-CFT)

• Pentru a răspunde cerințelor
tehnologice ale nativilor digitali,
educatorii trebuie să se asigure că
rămân la curent cu progresele
tehnologice printr-o serie de programe
de DPC.

• Proiectul ICT-CFT sprijină formarea
cadrelor didactice cu privire la modul
de utilizare a tehnologiei în practicile
lor de predare.



Cadrul TIC-CFT

• Cadrul TIC-CFT este o abordare diferențiată a învățării pe trei niveluri:
Alfabetizare digitală, aprofundarea cunoștințelor și crearea de cunoștințe.

Alfabetizare digitală
• Cunoștințe de bază în materie de curriculum 

și evaluare
• Integrarea tehnologiei prin intermediul

pedagogiei
• Instrumentele de bază ale TIC
• Organizarea și administrarea standard a 

clasei
• Alfabetizarea digitală pentru profesori și

dezvoltarea profesională

Aprofundarea cunoștințelor
• Aplicarea cunoștințelor în curriculum și

evaluare
• Utilizarea abilităților de rezolvare a 

problemelor complexe în pedagogie

• Utilizarea competențelor complexe în
domeniul TIC

• Organizarea mediului de învățare în grupuri
de lucru colaborative. 

• Gestionarea și orientarea propriei dezvoltări
profesionale. 

Crearea de cunoștințe
• Dorința de a valorifica competențele secolului

XXI 
• Autogestionarea propriilor oportunități de 

învățare

• Utilizarea instrumentelor TIC omniprezente

• Încurajarea unei organizații de învățare are 
loc. 

• Educatorul devine un elev model



Cum transformă educația digitală metodele de predare?
• Prin intermediul tehnologiei de învățare îmbunătățită (TEL), elevii au la dispoziție o

multitudine de resurse prin intermediul telefoanelor inteligente și al laptopurilor.
• Educația digitală transformă metodele de predare, deoarece ne permite să accesăm

resursele online într-un moment care ne convine.
• Acest lucru ne permite să ne punem în practică cunoștințele nou dezvoltate într-un

mediu sigur și familiar.
• TEL le permite educatorilor să petreacă mai puțin timp educând cursanții și mai mult

timp exersându-și abilitățile.
• TEL le oferă cursanților posibilitatea de a-și gestiona propriile oportunități de învățare

și de a căuta conținut relevant și specific pentru nevoile lor individuale.



Realitate virtuală imersivă
• Realitatea virtuală imersivă (IVR) este adesea utilizată pentru cursanții care consideră că accesul la o

locație fizică este prea dificil, cum ar fi calota glaciară din Antarctica. Prin intermediul TEL, cursanții pot
călători virtual într-o destinație la alegere și pot examina direct consecințele schimbărilor climatice.

• IVR presupune ca utilizatorii să poarte un ecran montat pe cap care le arată imagini în funcție de
mișcările lor.

• Deși este costisitoare, deoarece sunt necesare echipamente precum controlere, PC-uri și curele
pentru cap, experiența poate fi uluitoare și ne poate încuraja să reflectăm asupra comportamentelor
noastre în calitate de consumatori.

• O serie de site-uri web pot fi folosite pentru a ne transporta în această călătorie IVR, inclusiv
• Birdly: https://birdly.com/
• "Reef Dive" - o experiență Birdly®: https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s 
• Oculus by Facebook: https://www.oculus.com/
• Earthwatch: https://earthwatch.org.uk/

https://birdly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
https://www.oculus.com/
https://earthwatch.org.uk/


TUTORIAL
Aici puteți găsi un set de fișe de 
sarcini autoexplicative, special 
concepute pentru a oferi 
exemple din lumea reală și 
pentru a vă furniza informații 
practice pentru a vă dezvolta 
competențele. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Educația digitală:  

• Potrivit Microsoft, "până la 70% din locurile de muncă în care vor lucra
studenții noștri până în 2030 nu există încă".

• Educația digitală transformă metodele de predare și le oferă elevilor
competențele secolului XXI necesare pentru a reuși, printre care se
numără: colaborarea, comunicarea, creativitatea și gândirea critică.

• Transformările au avut loc în cadrul sălii de clasă, eliminând elemente
precum creta, markerele și tabla albă, înlocuindu-le cu tablouri interactive
și table inteligente



Mediul virtual de 
învățare (VLE) 

Evaluare:

• Luați în considerare modul în care 
următoarele resurse online pot fi 
utilizate pentru a evalua un cursant
și pentru a-l încuraja să își schimbe
comportamentul: 
• Kahoot,
• Google Forms,
• Quizlet.  

• Discutați despre modul în care 
Google Meet, Microsoft Teams și
Zoom pot fi folosite ca platforme
de comunicare și pentru a influența
persoanele să se adapteze la un stil
de viață prietenos cu clima. 



Priorități: 

În calitate de educator, aveți
priorități și obiective de învățare pe
care trebuie să le îndepliniți în
timpul unei sesiuni. 

Examinați cele mai bune practici cu 
privire la modul în care puteți preda
eficient într-un cadru online pentru a 
influența oamenii să își schimbe
comportamentele. 

Constrângeri

Care sunt provocările pe care
le întâmpină cursanții de toate
vârstele atunci când participă
la o experiență de educație
digitală online?



Instrumente educaționale digitale eficiente pentru
educatori și elevi.

Departamentul pentru Educație și Competențe 2020 a raportat că în școlile primare și postprimare irlandeze se
utilizează o gamă largă de instrumente digitale:
• Aladdin Connect: https://www.aladdin.ie/
• Class Dojo: https://www.classdojo.com/
• Edmodo: https://new.edmodo.com/
• Flipgrid: https://info.flipgrid.com/
• Seesaw: https://web.seesaw.me/
• Showbie: https://www.showbie.com/
• Ted-Ed: https://www.ted.com/

https://www.aladdin.ie/
https://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://info.flipgrid.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.showbie.com/
https://www.ted.com/


Descrieți

Descrieți avantajele instrumentelor
educaționale digitale evidențiate pe
diapozitivul anterior. 

Luați în considerare modul în care 
aceste instrumente pot fi utilizate
pentru a adopta noi comportamente
în conformitate cu obiectivele actuale
privind schimbările climatice. 

Securitate

Analizați aspectele legate de securitate
atunci când se utilizează instrumente
digitale într-un cadru educațional. 



Examinați

Luați în considerare modul în care 
cele mai comune instrumente
digitale pot fi utilizate pentru a 
schimba comportamentele elevilor și
pentru a promova conștientizarea
schimbărilor climatice. 

Prezentați

Prezentați concluziile pe care 
le-ați obținut din cele trei
elemente anterioare pentru a 
discuta modul în care aceste
instrumente, dacă sunt
utilizate în mod 
corespunzător, pot schimba
comportamentele și
abordările consumatorilor. 



SFATURI PRACTICE
Aici puteți găsi o listă de 
verificare a punctelor care vă 
vor ajuta să vă dezvoltați în 
continuare valorile și 
comportamentele necesare 
pentru a oferi adulților o 
educație reală privind 
schimbările climatice.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑ Sunt disponibile o mulțime de instrumente digitale diferite. 
Alegeți instrumentul sau instrumentele digitale care se 
potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră ca educator și
ale elevilor dumneavoastră. 

❑ Elaborați un plan de învățare digitală care să le arate
cursanților dumneavoastră că vă angajați să oferiți un mediu
de învățare avansat din punct de vedere tehnologic.



❑ Încurajați cursanții să utilizeze instrumentele digitale într-un
moment care le este convenabil și încurajați-i să promoveze
conștientizarea schimbărilor climatice.

❑ Deși instrumentele digitale pot fi costisitoare, alegeți
instrumente care sunt familiare cursanților și ușor accesibile. 



LECTURI UTILE
Aici puteți găsi o listă de resurse 
on-line relevante, organizate în 
funcție de subiectele modulului.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Cele mai 
bune 

aplicații 
pentru 

profesori 

https://www.youtube.com/w
atch?v=vTDh-h7Xti4

Această resursă
oferă o prezentare
generală a 
instrumentelor
digitale importante
pentru a vă
gestiona fluxul de 
lucru și pentru a 
implica cursanții. 



Fii
Pământ

#13 

https://www.youtube.com/w
atch?v=lZ4HDdhK87s

O tehnologie
emergentă care
ne încurajează
să ne schimbăm
comportamente
le pe baza ODD-
urilor



Exploratorul
creșterii
nivelului

mării, Long 
Beach 

California 

https://virtualplanet.tech/solu
tions/SLRE-Long-Beach

Această
experiență vă va
oferi o perspectivă
asupra efectelor
dăunătoare pe
termen lung ale 
creșterii nivelului
apei mării. 



Vizualizator
global de 

gheață

https://climate.nasa.gov/inter
actives/global-ice-
viewer/#%2F

Vizualizați efectele
schimbărilor
climatice asupra
ghețarilor, gheții
marine și calotelor
de gheață din 
întreaga lume. 

https://climate.nasa.gov/interactives/global-ice-viewer/#%2F


Distrugerea
Amazonului

https://rainforests.mongabay.
com/amazon/amazon_destruc
tion.html

Examinați cauza
și efectul
defrișărilor din 
Amazon. 



"The European Commission's support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents, which reflect the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein."
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