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Platforma ZOOM și aplicații video online: LOOM și EDPUZZLE 

 
Știm cu toții că există numeroase aplicații și platforme gratuite care ne pot ajuta în 

activitatea online sau blended cu elevii. Totuși, nu este nevoie să le cunoaștem pe toate, ci 

doar pe acelea care servesc dezvoltarea competențelor și atingerea obiectivelor de 

învățare pentru clasa la care predăm. Fiecare clasă e unică, de aceea avem libertatea de a alege 

ce se potrivește pentru elevii cu care lucrăm. 

Platforma ZOOM  
Aplicația ce permite efectuarea de apeluri video de grup, folosirea chat-ului, partajarea 

ecranului profesorului, utilizarea unei table virtuale interactive și împărțirea elevilor în echipe, 

în camere separate (EN: breakout rooms). Poate fi folosită atât pentru comunicarea cu elevii, 

cât și pentru comunicarea cu alte cadre didactice. 

IMPORTANT! În prezent durata unei sesiuni live este limitată la 40 de minute, însă se 

poate solicita (chiar în procesul de crearea a unui cont nou) durată nelimitată, dacă aveți 

o adresă de email cu domeniul școlii. 

Pentru a descoperi cum să folosiți funcționalitățile ZOOM de tablă 

virtuală și breakout rooms (camere virtuale în care elevii să discute în grupe mai mici anumite 

subiecte) vă încurajez să urmăriți chiar tutoriale pas cu pas Zoom de mai jos: 

• Pentru tablă virtuală – https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-

a-whiteboard  

• Pentru utilizarea și configurarea breakout rooms – 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313-Managing-Breakout-Rooms 

Pentru că tutorialele de mai sus sunt în limba engleză, provocarea suplimentară de data această 

pentru dumneavoastră este să folosiți Google Translate pentru a traduce o întreagă pagină de 

conținut astfel: 

1. Accesați https://translate.google.ro/  

2. Introduceți unul din link-urile de mai sus 

3. Vă asigurați că ați ales să se traducă din engleză (limba originală a conținutului) în limba 

română (limba în care doriți să se facă traducerea) 

4. Dați click pe link-ul generat de Google Translate în căsuța din dreapta; acesta va fi o pagină în 

limba română. 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313-Managing-Breakout-Rooms
https://translate.google.ro/
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Loom este un instrument de mesagerie video care vă ajută să vă transmiteți mesajul prin 

videoclipuri care pot fi partajate instantaneu. Cu Loom, vă puteți înregistra simultan camera, 

microfonul și desktopul. Videoclipul dumneavoastră este 

apoi instantaneu disponibil pentru a fi distribuit prin 

tehnologia brevetată Loom.  

Puteți alege să înregistrați cu: 

 Extensia loom pentru Chrome 

 Puteți începe înregistrarea făcând clic pe extensia Loom Chrome  așa cum se 

arată mai jos.  

 Apoi aveți posibilitatea să alegeți ce înregistrați: ecranul 

și camera, numai ecranul sau numai camera.  

 Aplicația Loom pentru desktop 

 Aplicația mobilă Loom 

IMPORTANT! În prezent durata unei înregistrări este limitată la 5 de minute, însă se poate 

solicita durată nelimitată, dacă aveți o adresă de email cu domeniul școlii. Puteți obține 

un cont loom pentru educație, accesând următorul link 

https://www.loom.com/education.  

  

 Edpuzzle este o platformă care permite crearea sau reutilizarea de conținut video. Pe 

parcursul unei secvențe video aleasă de profesor, pot fi inserate întrebări și sarcini de lucru. 

 Platforma permite accesul cu un cont google (de exemplu, contul gmail). 

 În meniul My Content (Conținutul Meu) ai posibilitatea să creezi un video sau să adaugi 

un video deja creat (de exemplu, un video creat cu aplicația Loom).  

https://www.loom.com/education


Convorbiri  didactice  Nr. 27/mai 2021 
 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
 

 

3 

 
 În momentul în care selectăm un video, avem la dispoziție mai multe opțiuni, printre 

care și posibilitatea să-l edităm.  

În cazul în care alegem editarea videoclipului, ni se deschid alte trei posibilități: 
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1. Tăierea (Cut) unei porțiuni din video pe care o considerăm a nu fi relevantă 

pentru elevi. 

2. Înlocuirea coloanei sonore a unui video (Voiceover) cu propriile explicații sau 

cu explicațiile în limba natală. 

3. Adăugarea unor întrebări (Questions) cu alegere multiplă sau cu completare de 

răspuns sau adăugarea unor note explicative, pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă 

mai bine conținutul video.  
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 De asemenea, videoul astfel prelucrat, se poate asigna unei clase, pentru a se putea 

urmări progresul elevilor sau se poate previzualiza: 

https://edpuzzle.com/media/604d21363e2ff0423c5ba9d5 

 

 

 

 

 

Prof. Spătaru Mihaela 

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”, Tulcea 

https://edpuzzle.com/media/604d21363e2ff0423c5ba9d5
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