CURSURI ON-LINE
LA DISTANȚĂ
Sumar conținând
pașii, instrumentele și tehnicile necesare

PASUL 1. REALIZAREA CONEXIUNII ON-LINE
Ne conectăm cu copiii folosind unul dintre
softurile de conferințe de pe internet
Aveți în acest link o listă de softuri de acest fel !
Vom alege softul Zoom - varianta gratuită !

PASUL 2. PREDAREA FOLOSIND UN SOFT
PENTRU LECȚII INTERACTIVE
Pentru materialele necesare lecției vom folosi softul
disponibil on-line i3LEARNHUB, cu acces gratuit pe
i3learnhub.com
In acest soft profesorul își pregătește materialele
pentru lecția care o va transmite on-line!

PASUL 3. CONECTAREA COPIILOR LA SUBIECT
Copiii au nevoie să instaleze doar aplicația
gratuită pentru ZOOM de pe telefon sau să-și
facă un cont gratuit pe ZOOM pe un calculator!
Pentru a vizualiza materialele din lecție de pe
i3Learnhub, copiii nu au nevoie de vreun soft!
Profesorul are în soft instrumentele de chestionare, de
a transmite materialele pregătite și de a interacționa pe
ele cu copiii: funcțiile Sesion sharing, File sharing !

PASUL 4. IMPLICAREA CREATIVĂ A COPIILOR
Chestionar rapid!
Folosim funcția QUICK QUIZ (Chestionar rapid) din
softul i3Learnhub. Copiii răspund la întrebările afișate
pe ecranul profesorului folosind propriile telefoane,
tablete sau computere.
Pentru aceasta copiii accesează site-ul:
https://connect.i3learnhub.com/ro/start
Profesorul va avea afișate raspunsurile instantaneu
împreună cu o statistică a rezultatelor!
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RESURSE STEM ÎN I3LEARNHUB
Resurse premium accesibile acum gratuit!
In softul i3LEARNHUB la secțiunea LIBRARIE, veți găsi
resurse 3D de la LIFELIQE.
Aceste resurse pot fi accesate și direct pe
https://online.lifeliqe.com/ folosind codul LEARNON!
Aveți acum peste 1500 de resurse spectaculoase
pentru: fizică, chimie, biologie, matematică și altele.

ACȚIUNI CONCRETE DE FĂCUT
- Faceți un cont gratuit pe softul Zoom:
https://zoom.us/
- Faceți un cont gratuit pe i3Learnhub:
https://www.i3learnhub.com/en/login
Aveți aici un material video care conține la final și un
cod de acces gratuit la funcțiile premium (altfel în
valoare de 60 euro). Folosiți codul pentru a upgrada
contul gratuit! Acest cod nu va fi disponibil mult timp!
- Faceți cont premium in mod gratuit pe
https://online.lifeliqe.com/ folosind codul LEARNON!
Acest cod nu va fi disponibil mult timp!
- Alocați un pic de timp pentru a explora aceste resurse
deosebite, încercați pe telefoanele proprii și funcțiile
de transmitere și evaluare la distanță și reveniți cu
întrebări pentru a putea merge mai departe!
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