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Modulul IV – Instrumente didactice online pentru profesorii de matematică 

Scopul acestui modul este acela de a prezenta câteva dintre instrumentele existente în 

mediul online care pot oferi sprijin didactic profesorilor de matematică.  

Obiective: 

1. Prezentarea importanței instrumentelor didactice online pentru profesorii de 

matematică și considerarea beneficiilor utilizării acestora în cadrul lecțiilor de 

matematică.  

2. Sublinierea avantajelor și dezavantajelor instrumentelor și platformelor online.  

3. Oferirea de exemple privind instrumentele didactice online și instruirea profesorilor 

în privința utilizării acestor aplicații în timpul orelor de matematică. 

Predarea matematicii ocupă un loc cheie în educația societății din întreaga lume. 

Cunoașterea matematicii dezvoltă gândirea logică și analitică, fiind considerată știința care 

depășește barierele limbii, întrucât utilizează limbajul universal al numerelor și al semnelor, 

care este înțeles de toți oamenii din lume (Nowak, 2013).  

Întrucât este considerată de către elevi o disciplină foarte dificilă, au fost dezvoltate 

nenumărate instrumente care sunt disponibile online cu scopul de a facilita învățarea și 

predarea matematicii. Aplicațiile existente acoperă toate nivelurile educației, de la școala 

primară până la universitate. În acest modul vom prezenta instrumentele care vă pot oferi 

ajutor, astfel încât predarea și învățarea matematicii să devină mult mai ușoare și mai 

agreabile.  

Partea teoretică 

În prezent, cu precădere în timpul pandemiei de COVID-19, se acordă deosebită importanță 

formării abilităților care ne permit utilizarea instrumentelor online, a resurselor și a 

comunicării online. Este important atât pentru student, cât și pentru profesor să înțeleagă 

posibilitățile oferite de TIC și de aplicațiile acestor tehnologii. Cadrele didactice ar trebui să 

se implice în activități inovatoare care să vizeze proiectarea lecțiilor cu ajutorul resurselor 

audio-vizuale, utilizarea calculatoarelor în predare cu scopul dezvoltării gândirii critice și 
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formarea abilităților de a lucra cu elevii și de a îmbunătăți lecțiile prin proiectare 

metodologică inovatoare (F.Bereźnicki, 2001). 

Odată cu cea de-a patra revoluție industrială și cu începerea erei digitale, s-a încercat 

utilizarea tehnologiilor moderne în educație, cu referire la introducerea manualelor digitale 

sau predarea cu ajutorul platformelor electronice de învățare.  Oricum, sistemul educațional 

din zilele noastre nu este în măsură să facă față diversității elevilor, prin urmare nu are nici 

capacitatea de a le exploata în întregime potențialul. Profesorii, dispunând de timp limitat de 

predare, nu pot personaliza procesul de învățare al fiecărui elev din clasă, fiind important 

pentru aceștia să  beneficieze de sprijin online în predare astfel încât să poată îndeplini 

această sarcină. 

 

Figura 1: Evoluția Educației 

Sursa: https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-

create-videos-in-minutes-67b7470829c4 

Să ne îndreptăm acum atenția spre instrumentele online care pot oferi suport profesorilor în 

predare. Cadrul didactic ar trebui să studieze resursele online existente. Internetul oferă 

acces rapid la cunoștințe și la materiale de predare, oferindu-ne unelte care stimulează 

eficiența predării–învățării. Cea mai comună greșeală pe care o fac profesorii este aceea de a 

se concentra pe o nouă metodă de predare, subordonându-i întregul proces de predare. Prin 

urmare, este important pentru cadrul didactic să înceapă prin a-și fixa un obiectiv și abia 

https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
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după aceea să aleagă mijloacele și metodele de predare care să-l ajute în atingerea acestui 

scop. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este important să conștientizăm utilitatea unui 

instrument specific și să o legăm de scopul pe care dorim să-l atingem.   

Când începeți căutările, trebuie să fiți conștient de natura uneltelor existente pe Internet. 

Ceea ce urmează reprezintă o analiză a acestor instrumente: 

 Aplicații educative – aplicații care permit profesorului și elevului să își extindă 

cunoștințele și să își formeze noi abilități în domenii specifice. Pe site-ul proiectului 

SMART-MT, au fost postate cele mai interesante aplicații. Vedeți mai mult pe:  

https://smart.erasmus.site/e-directory/#tab1 

 Platforme educative – Platformele vă permit să distribuiți propriul material de 

predare și să comunicați cu elevii. Puteți utiliza platforma pentru a împărtăși sarcini 

de lucru/chestionare/teste create de dumneavoastră, iar rezultatele elevilor vor fi 

transmise automat și salvate. Obținând feedback imediat, profesorul află despre 

cunoștințele și progresul elevilor. Exemple de platforme educative populare: 

Socrative, Padlet, Edmodo, Kahoot, KhanAcademy, ScienceKids etc. 

 Instrumente de creare a materialelor didactice – Instrumente care permit 

prezentarea conținutului didactic sau prezentarea propriilor filme, ex. H5P, edpuzzle, 

ed.ted, powtoon etc. 

În secțiunea următoare vom descrie în detaliu câteva dintre aceste platforme și instrumente, 

prezentându-le avantajele și dezavantajele.  

Fiecare profesor de matematică ar trebui să se familiarizeze cu instrumentele și să-și 

amintească faptul că atractivitatea mesajului nu trebuie să umbrească conținutul pe care 

doresc să-l transmită. Introducerea soluțiilor noi și inovatoare în clasă nu afectează negativ 

succesul educațional. Este important să aveți în vedere atmosfera prietenoasă, stabilirea 

unei relații bune cu elevii și organizarea corespunzătoare a procesului de predare. Potrivit 

experților, materialul nou este mai bine absorbit atunci când conținutul este clar și când sunt 

implicate emoții pozitive în procesul de învățare.  

În ansamblu, profesorii trebuie să fie conștienți de acest progres și să implementeze noi 

soluții în clasa lor în vederea menținerii motivației și interesului elevilor. Prezentarea de mai 

https://smart.erasmus.site/e-directory/#tab1
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sus a fost oferită cu intenția de a arăta posibilitatea introducerii tehnologiei moderne în 

procesul de predare. Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că simpla descriere a 

instrumentelor de predare nu poate garanta o creștere a eficienței demersului didactic, 

acestea servind doar la îmbogățirea și diversificarea anumitor activități ale profesorilor și ale 

elevilor.   

Așadar, de ce ar fi necesar ca profesorii de matematică să folosească unelte didactice 

online? 

În era digitalizării, profesorul se confruntă cu provocarea câștigării și menținerii atenției 

elevului pentru cât mai mult timp. Predarea tredițională a matematicii este adesea limitată 

la predarea pe baza unei scheme. De obicei nu este suficient timp pentru explicarea 

problemei într-o manieră creativă și aprofundată sau pentru sprijinirea elevilor cu dificultăți 

la matematică. Introducerea tehnologiilor moderne (RED și instrumente TIC) în predarea 

matematicii va permite transferul soluțiilor dinspre o simplă tablă albă înspre o tablă 

interactivă, telefon sau laptop, dar în același timp va face lecția mai atractivă și va permite 

elevilor să înțeleagă mai bine conținutul.  

Prin utilizarea instrumentelor online în predarea matematicii, profesorul va putea să 

sporească interesul elevilor pentru matematică, să le contureze imaginația, să le extindă 

cunoștințele, dar în același timp să-i ajute să se organizeze în timpul lucrului.  

Beneficii ale utilizării instrumentelor didactice online în lecțiile de matematică: 

 Susținerea procesului de învățare prin introducerea noilor concepte, rezolvarea 

sarcinilor și verificarea cunoștințelor elevilor,  

 Abilitatea de a colecta și procesa informații,  

 Posibilitatea de a simula fenomene și procese, 

 Obținerea informațiilor necesare, 

 Utilizarea instrumentelor online susține conținutul tradițional de predare și formele 

de comunicare,  

 Oferirea de noi metode și mijloace de transfer al cunoștințelor, 

 Dezvoltarea de noi abilități, 
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 Transferul interactiv al cunoștințelor, 

 Cooperarea elev–profesor în procesul de învățare prin facilitarea comunicării. 

În prezent, profesorul ar trebui să fie pregătit corespunzător pentru utilizarea metodelor și 

tehnologiilor bazate pe utilizarea calculatorului în predarea matematicii (M.Walak, 2017):  

 Profesorul ar trebui să își extindă cunoștințele privind soft-urile specifice didacticii 

matematicii, 

 Profesorul ar trebui să dețină competențe de utilizare a unui calculator și de 

adiministrare a unui laborator informatic,  

 Profesorul ar trebui să dețină competențe de utilizare a soft-urilor disponibile și de 

implementare a unor lecții pe teme specifice,  

 Profesorul ar trebui să dobândească cunoștințe privind organizarea activității în 

timpul orelor de matematică bazate pe utilizarea calculatorului.  

 

Mai jos veți găsi câteva exemple de instrumente online.  

Instrumentele online prezentate mai jos sunt foarte utile și ușor de utilizat. Folosirea lor în 

lecțiile de matematică va aduce fără îndoială nenumărate beneficii, atât pentru profesori, 

cât și pentru elevi. La finalul descrierii aplicației, există un link care conduce către pagini 

externe conținând tutoriale sau filme privind utilizarea acesteia.  

 

Socrative  

Descriere 

Socrative este o aplicație gratuită. Este un instrument cu ajutorul căruia se pot organiza teste 

online în timp real utilizându-se dispozitive mobile cu acces la Internet (telefoane smart, 

laptop-uri, tablete sau desktop-uri). Aplicația se utilizează foarte ușor.  

Platforma permite cadrului didactic să monitorizeze testul în timp real. Prin generarea unui 

cont Socrative, profesorul observă derularea testului și poate controla corectitudinea 

răspunsurilor oferite de diverși elevi. Când testul s-a sfârșit, profesorul primește un raport 
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privind rezultatele testului, astfel încât acesta poate face un rezumat al cunoștințelor 

elevilor.  

Socrative are trei funcțiuni principale:  

 Quiz (Test) – funcțiunea de bază a aplicației. După generarea contului, cadrul didactic 

dispune de posibilitatea de a concepe un test cu întrebări multiple, un test cu 

întrebări de tip adevărat/fals sau unul cu întrebări deschise, în cadrul căruia elevul 

poate răspunde pe scurt la întrebări. Opțiunea de a adăuga imagini, tabele sau 

diagrame la sarcinile formulate sub formă de text permite sporirea atractivității 

testului pentru elevi.  

 

Figura 2: Socrative – Trei funcțiuni principale 

Sursa: https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-

socrative/ 

 Space Race (Cursa spațială) – o opțiune care plasează accentul mai mult pe distracție 

decât pe educație. Se referă la rezolvarea unui test contra cronometru, intrând în 

competiție cu alți elevi.  

https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
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Figura 3: Socrative – Cursa spațială 

Sursa: https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-

using-socrative/ 

 

 Exit Ticket (Biletul de ieșire) – Opțiunea profesorului de a le adresa elevilor întrebări 

la finalul lecției. Oferă cadrelor didactice informații privind nivelul de înțelegere a 

conținutului lecției. 

Abilități și cunoștințe necesare 

Profesorii și elevii care utilizează această platformă ar trebui să dețină abilități informatice 

de bază. În plus, pagina web oferă instrucțiuni clare în legătură cu utilizarea acesteia.   

Beneficii pentru profesori: 

 Testul se derulează în timp real, 

 Testul este verificat de îndată ce a fost finalizat, 

 Se diminuează riscul de a greși în evaluare și permite economisirea timpul cadrului 

didactic, 

 Rezultatele testului sunt stocate în secțiunea Reports, așa încât profesorul le poate 

vizualiza oricând, 

https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
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 Toate testele se derulează online, contribuind la conservarea mediului, 

 Profesorul are oportunitatea de a analiza întrebările care le ridică elevilor cele mai 

multe probleme, așa încât aceștia vor ști ce să corecteze. 

Beneficii pentru elevi: 

 Elevii obțin rezultatele de îndată ce au finalizat testul, 

 Elevii sunt familiarizați cu tehnologia, ceea ce face ca această formă de testare să fie 

foarte atractivă pentru ei, 

 Vizualizarea progresului în testare sporește motivația elevilor. 

Dezavantaje sau limitări: 

Sarcinile pot fi generate în orice limbă, însă navigarea este disponibilă numai în limba 

engleză. 

Aflați mai multe despre Socrative: 

https://vimeo.com/161896647 

 

H5P 

 

Descriere  

H5P este o aplicație gratuită, o resursă online deschisă care vă ajută să creați conținuturi 

interactive și moderne care pot fi distribuite pe platforme de învățare  (Moodle, WordPress, 

Drupal și Tiki). Aplicația permite redactarea conținuturilor sub formă de text sau în formă 

grafică (materialul putând fi îmbogățit cu filme sau conținut muzical), fiind de mare utilitate 

în ateliere de predare moderne.  

Instrumentul permite: 

 Realizarea jocurilor și a testelor (teste matematice, teste de tip adevărat/fals, 

completare de spații, asociere de imagini, jocul de memorie, chestionare, teste cu 

întrebări de tip alegere multiplă și altele), 

https://vimeo.com/161896647
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 Realizarea de prezentări (generare de diagrame, realizare de cartonașe, prezentări 

multimedia, generare de orare), 

 Realizarea de filme interactive și tururi virtuale, 

 Realizarea de materiale cu conținut interactiv. 

Aici here sunt disponibile materiale care pot fi utilizate. 

Un exemplu de joc simplu care poate fi utilizat în lecțiile de matematică: 

 

Figura 4: Exemplu de joc H5P  

În funcție de nevoi și de programă, prin intermediul acestui exercițiu simplu, profesorul 

poate testa cunoștințele elevilor privind adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. În 

colțul din dreapta sus se ține evidența timpului consumat, iar în bara de jos se măsoară 

timpul rămas.  

Abilități și cunoștințe necesare 

Avantajul utilizării aplicației constă în faptul că utilizatorul nu trebuie să cunoască limbile în 

care este disponibil soft-ul. Acesta are nevoie de un motor de căutare și de acces la 

platforma de învățare online. Pe lângă toate acestea, pe Internet sunt disponibile multe 

tutoriale și filme conținând instrucțiuni de utilizare.  

https://h5p.org/content-types-and-applications
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Beneficii pentru profesori:  

 Conținutul rulează pe orice dispozitiv, 

 Oferă instrumente și posibilități extinse – mulțumită unei game largi de exerciții care 

pot fi create, profesorul are posibilitatea de a organiza lecțiile la un nivel superior, 

 H5P poate fi integrat cu ușurință în paginile și în instrumentele web existente. 

Beneficii pentru elevi:  

 Învățând prin joc, rezolvarea de teste este mult mai atractivă pentru elevi decât 

metodele tradiționale de predare, 

 Diversitatea și interactivitatea conținutului. 

Dezavantaje sau limitări: 

Deși H5P nu necesită ca utilizatorul să fie familiarizat cu soft-ul, editorul aplicației este mult 

mai puțin intuitiv decât în cazul altor instrumente de acest fel, fiind recomandată vizionarea 

tutorialelor cu instucțiuni menite să ușureze munca.  Sarcinile pot fi editate în diverse limbi, 

dar navigarea este în limba engleză. 

Aflați mai multe despre H5P: 

https://h5p.org/  

 

PADLET 

 

Descriere  

Padlet este o tablă virtuală, care oferă posibilitatea colectării materialelor digitale într-un 

singur loc. Acest site vă permite să creați materiale digitale pe diverse teme, servind drept 

loc de discuții și ajutând în derularea activităților de tip „brainstorming”, a competițiilor și a 

generării feedback-ului. Realizarea unei table Padlet este un proces simplu și intuitiv. După 

logare avem posibilitatea de a genera o tablă Padlet nouă sau de a utiliza scheme deja 

existente.  

https://h5p.org/
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Elevii pot adăuga postările lor pe Padlet conținând comentarii, întrebări, feedback etc. 

Profesorii și elevii pot lucra pe tablă în timp real. După editarea postărilor, profesorul are 

posibilitatea de a edita setările tablei și de a o distribui către alți utilizatori de rețele sociale 

sau de a o încărca pe un blog sau pagină web după notarea codului HTML.  

Această aplicație poate fi utilizată pe toate tipurile de dispozitive digitale și pe calculatoare, 

fiind disponibilă în 29 de limbi.  

Beneficii pentru profesori: 

 Profesorii pot aduna materialul într-un singur loc, 

 Reprezintă un spațiu pentru feedback la finalul orei, 

 Prezentare interactivă a materialelor, 

 Distribuire simplă prin link. 

Beneficii pentru elevi:  

 Materialele sunt adunate într-un singur loc, deci sunt ușor de accesat de către elev, 

 Tabla interactivă permite menținerea atenției elevului. 

Abilități și cunoștințe necesare 

Atât profesorul, cât și elevul ar trebui să dețină cunoștințe de bază privind utilizarea 

calculatorului. Aplicația Padlet se utilizează ușor și intuitiv, fără să necesite abilități speciale.  

Un exemplu de utilizare a aplicației Padlet: 
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Figura 5: Un exemplu de utilizare a aplicației Padlet 

Sursa: https://padlet.com/edtechnut/math 

În colțul din dreapta jos există un semn „+” care le permite elevilor/profesorilor să adauge 

un nou mesaj.  

Dezavantaje sau limitări: 

Aplicația Padlet necesită înregistrarea utilizatorului și, în varianta basic, impune limitări în 

privința numărului de table procesate, a spațiului pe disc și a accesului altor utilizatori. 

Padlet dispune de o versiune educativă, pentru care profesorul sau școala pot plăti un 

abonament.   

Aflați mai multe despre Padlet: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM 

 

EDMODO 

 

https://padlet.com/edtechnut/math
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
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Edmodo este o platformă educațională gratuită care permite distribuirea materialelor 

educaționale, precum și utilizarea materialelor deja create de către profesori din întreaga 

lume. Edmodo utilizează instrumente digitale dinamice, care îi permit cadrului didactic 

îmbunătățirea procesului de predare.   

Pentru a începe utilizarea platformei, trebuie să vă înregistrați introducând email-ul și 

parola. După logare, se generează profilul pe care îl puteți personaliza. Profesorul are 

posibilitatea de a crea grupuri sau clase și de a invita alți profesori să colaboreze.  

Un avantaj incontestabil al acestei platforme îl reprezintă posibilitatea de a interacționa cu 

discuri externe precum Google sau Office 365, precum și faptul că materialele sunt salvate 

într-un singur loc – biblioteca Edmodo. Datorită acestui fapt, profesorul își poate edita cu 

ușurință materialul, în funcție de necesitățile pe care le are. Cu ajutorul Edmodo, profesorul 

poate partaja informații necesare elevilor, precum orarul, sarcinile și diverse materiale de 

predare. 

Platforma le  permite cadrelor didactice să genereze teste, chestionare și sarcini în mod 

gratuit, iar elevilor să le rezolve direct pe platformă. Mai mult decât atât, platforma oferă 

posibilitatea întocmirii unui jurnal electronic în care profesorul poate ține evidența notelor 

elevilor. 

Beneficii pentru profesori: 

 Profesorul urmărește procesul de învățare și progresul elevilor, 

 Posibilitatea de a crea proiecte în parteneriat cu școli din alte țări, 

 Comunicare mai ușoară cu elevii, 

 Posibilitatea de a constitui grupuri, clase etc., 

 Folosind Edmodo, profesorul are la dispoziție multe date pe care le poate analiza. 

Beneficii pentru elevi: 

 Contact constant cu profesorul, 

 Vizualizarea materialului oricând și oriunde, 

 Elevul are posibilitatea de a-și organiza propriul dosar, astfel încât întregul material 

este bine organizat. 



  

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 

utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
 

 

Abilități și cunoștințe necesare 

Atât cadrul didactic, cât și elevul trebuie să dispună de cunoștințe de bază privind utilizarea 

calculatorului. Edmodo se utilizează ușor și intuitiv, fără să necesite abilități suplimentare. 

Dezavantaje sau limitări: 

Interfața platformei este disponibilă doar în limba engleză. 

Aflați mai multe despre Edmodo: 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo  

 

Kahoot!  

 

Kahoot! este o aplicație modernă gratuită cu ajutorul căreia se pot genera și derula teste 

interactive. Pentru a putea crea și partaja teste, este necesar să vă înregistrați, ceea ce se 

întâmplă foarte repede și ușor. 

Principalul avantaj al acestei aplicații este posibilitatea de a o rula pe dispozitive mobile 

precum telefoane smart sau tablete, pe care elevii le au la dispoziție permanent. Kahoot! se 

poate utiliza la toate disciplinele, dar și la toate nivelurile educaționale. Profesorul poate 

utiliza aplicațiile pentru a recapitula lecția anterioară, pentru a aduna opinii referitoare la 

probleme etc. 

Aplicația Kahoot permite generarea de teste, discuții, sondaje sau teme pentru elevi. Cadrul 

didactic poate crea aplicații Kahoot având la bază texte, fotografii sau filme disponibile pe 

YouTube sau poate căuta teste interesante cu ajutorul motorului de căutare încorporat.  

Kahoot este foarte ușor de folosit. După redactarea testului, profesorul distribuie elevilor 

codul generat. După accesarea www.kahoot.it, elevul își introduce numele și codul, iar asta 

este tot, aici încep concomitent distracția și învățarea!  

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo
http://www.kahoot.it/


  

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 

utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
 

Între întrebările afișate se prezintă un clasament al elevilor, ceea ce îi motivează și îi 

încurajează să intre în competiție. Când se răspunde la o întrebare, există o limită de timp pe 

care profesorul o poate ajusta după cum dorește atunci când redactează testul. 

Principalele avantaje ale aplicației Kahoot!: 

- Posibilitatea de a concepe întrebări cu alegere multiplă, 

- Posibilitatea de a adăuga întrebări și răspunsuri grafice, 

- Testul poate fi trimis prin email în mod gratuit, 

- Participanții pot rezolva testul în mod individual, 

- În timpul lecțiilor, se poate utiliza o bază de date extinsă cuprinzând teste, 

- Această aplicație este gratuită, 

- Numărul participanților este nelimitat. 

Beneficii pentru profesori: 

 Profesorul poate desfășura testul în condiții lipsite de stres, 

 La finalul testului, profesorul poate verifica răspunsurile elevilor, 

 Posibilitatea de a descărca rezultate detaliate în Excel.  

Beneficii pentru elevi: 

 Utilizarea telefoanelor mobile, ceea ce face orele mai atractive pentru elevi, 

 Elevii pot aprecia în ce măsură le-a plăcut testul, 

 Elevii pot partaja opiniile lor în privința a ceea ce au învățat cu ajutorul testului, 

 Dacă este oferit un răspuns greșit, elevul primește feedback cu soluția corectă. 

Abilități și cunoștințe necesare 

Profesorul și elevul trebuie să dețină cunoștințe informatice de bază. Aplicația Kahoot! este 

foarte ușor de folosit, așadar pregătirea unui test nu necesită mare îndemânare și nu 

presupune un consum mare de timp. 

Dezavantaje sau limitări: 

Interfața aplicației este disponibilă doar în limba engleză, însă testele pot fi redactate în orice 

limbă. 
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Figura 6: Kahoot – exemplu de test 

Sursa: https://www.mrseteachesmath.com/2014/12/how-to-create-kahoot.html 

Aflați mai multe despre Kahoot!: 

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk 

 

KHAN ACADEMY 

Khan Academy pune la dispoziție proiecte individuale de predare, exerciții practice și filme 

instructive. Misiunea academiei este aceea de a oferi materiale educative gratuite utilizând 

tehnologii moderne adaptabile care identifică punctele forte și punctele slabe ale elevilor. 

Profesorii pot utiliza această platformă în mod regulat pentru a îi ajuta pe elevi să exploreze 

https://www.mrseteachesmath.com/2014/12/how-to-create-kahoot.html
https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk
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noi teme și să le perfecționeze. Cadrele didactice pot descărca rapoarte cu ajutorul cărora 

pot identifica elevii care au nevoie de ajutor.  

De asemenea, profesorul poate utiliza această aplicație pentru a redacta temele elevilor. 

Aceștia le pot efectua utilizând dispozitive mobile și calculatoare. Datorită bazei extinse de 

filme, articole și exerciții disponibile pe platformă, profesorul le poate solicita elevilor să 

revadă diverse filme sau articole înainte de începerea orei, astfel încât aceștia să fie pregătiți 

să abordeze temele încă de la începutul lecției. Aceasta este o bună metodă de a aloca mai 

mult timp altor activități importante din timpul orei, precum munca în echipă sau activitățile 

practice.  

Un alt avantaj al Khan Academy este faptul că lecțiile disponibile pe platformă sunt traduse 

în multe limbi. 

Khan Academy face educația ușoară și plăcută pentru copiii de vârstă mică și pentru elevi. 

După ore, elevii pot vizualiza statistici privind evoluția lor, putând să le compare cu altele din 

clasă.  Profesorii au acces la toate datele necesare referitoare la elevii lor. Aceștia pot 

descărca un rezumat al rezultatelor clasei și pot afla care sunt temele care le ridică elevilor 

probleme. Profilul clasei îi oferă cadrului didactic oportunitatea de a vedea progresul întregii 

clase și de a identifica rapid elevii care au nevoie de atenție specială în anumite direcții. 

Beneficii pentru profesori: 

 Personalizează procesul de predare în timpul orei, 

 Profesorul poate observa activitatea elevilor, progresul acestora și dificultățile pe 

care le întâmpină și, pornind de aici, poate recomanda exerciții suplimentare, 

 Facilitează procesul de evaluare a temelor. 

Beneficii pentru elevi: 

 Feedback imediat în cazul unor răspunsuri greșite, 

 Învățarea prin joc.  
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Abilități și cunoștințe necesare 

Profesorul și elevul ar trebui să dețină abilități informatice de bază. Aplicația Khan Academy 

este foarte ușor și intuitiv de folosit, așadar pregătirea unui test nu necesită cunoștințe 

avansate sau prea mult timp.  

 

 

Figura 7. Khan Academy – Math Content (Conținutul matematic) 

Sursa: https://www.khanacademy.org/kmap 

Aflați mai multe despre Khan Academy: 

https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-

started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018 

 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/kmap
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018
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Science Kids 

 

Science Kids este o platformă online care conține articole, fișe de lucru, jocuri și teste utile în 

predarea disciplinelor științifice. Această aplicație ne oferă nenumărate materiale, datorită 

cărora profesorul obține sprijin în procesul metacognitiv: 

 Utilizarea articolelor, a exercițiilor și a experimentelor în timpul orei, 

 Utilizarea testelor pentru verificarea cunoștințelor elevilor, 

 Site-ul cuprinde multe informații interesante, ceea ce va ajuta elevul să-și extindă 

cunoștințele, 

 Site-ul cuprinde planuri de lecții disponibile gratuit. Acestea pot fi utilizate în timpul 

orelor de matematică.

Figura 8: Science Kids – Jocuri matematice pentru copii 

Sursa: https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math.html  

https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math.html
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O opțiune suplimentară a acestei aplicații este AdaptedMind, care poate fi utilizată pentru a 

învăța matematica. Sarcinile prezentate sub formă de joc sunt grupate pe niveluri de 

învățare, așa încât profesorul poate identifica cu ușurință sarcina care îl interesează.  

 

 

Figura 9 – AdaptedMind  

Sursa: https://www.adaptedmind.com/Math-

Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRw

cuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=  

Aflați mai multe despre Science Kids: 

https://www.sciencekids.co.nz/  

 

 

 

https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.sciencekids.co.nz/
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EDPUZZLE 

 

Edpuzzle este o aplicație care permite personalizarea video. Operarea acestei aplicații este 

foarte simplă: selectăm propriul film sau un film disponibil în baza de date și îl personalizăm 

în funcție de nevoile proprii. Instrumentul permite adăugarea unei coloane sonore, a unor 

notițe sau a unui chestionar.  

Un Edpuzzle este un instrument universal care poate fi utilizat de către profesori indiferent 

de materia predată, adăugând valoare educativă consistentă. Utilizarea filmelor în predare 

are multe beneficii:  

 creșterea nivelului implicării elevilor în discuții și în împărtășirea impresiilor, 

 dezvoltarea imaginației prin completarea poveștilor vizionate, 

 îmbinarea competențelor de ascultare și de înțelegere, 

 posibilitatea verificării cunoștințelor elevilor cu ajutorul testelor. 

Cadrul didactic care se hotărăște să utilizeze această aplicație trebuie să se conecteze la 

început, apoi să aleagă filmul cu care dorește să lucreze. Apoi, în timpul editării, profesorul 

poate selecta o coloană sonoră, întrebări sau comentarii care pot lua forma unor întrebări 

deschise. Profesorul generează o clasă pe platformă și își invită elevii să participe oferindu-le 

un cod al clasei. În timpul lecției, când se prezintă filmul, elevii urmăresc instrucțiunile pe 

care le-a redactat profesorul. 

Beneficii pentru profesori: 

 Profesorul poate verifica oricând răspunsurile elevilor și le poate urmări progresul, 

 Profesorul poate adăuga propriile sale comentarii la răspunsul elevului. 

Beneficii pentru elevi:  

 Reprezintă o formă interesantă de învățare, 

 Se obține feedback imediat. 
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Abilități și cunoștințe necesare 

Lucrul cu EDpuzzle este simplu și inspiră, fără să necesite cunoștințe informatice avansate. 

Cu toate acestea, profesorul ar trebui să urmărească mai întâi tutorialul instructiv, pentru a 

ști cum să utilizeze platforma în mod adecvat. 

Dezavantaje sau limitări: 

Interfața aplicației este disponibilă în limba engleză, dar testele pot fi redactate în orice 

limbă. 

 

 

Figura 10: Edpuzzle - lecție 

Sursa: https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/  

Aflați mai multe despre Edpuzzle 

https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U  

 

https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/
https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U
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Concluzii  

În situația curentă generată de pandemia de COVID-19, cei mai mulți profesori desfășoară 

cursuri online. Dobândirea cunoștințelor și formarea competențelor matematice este 

anevoioasă în absența contactului direct, cu precădere atunci când elevului i se prezintă un 

material de predare nou. Prin urmare, aceste instrumente pot fi utile nu doar în predarea în 

clasă, dar și în predarea online. Introducerea soluțiilor inovatoare în educație dezvoltă 

creativitatea, stimulează gândirea critică și sporește interesul, cu ajutorul cărora elevii își 

dezvoltă abilitățile.  
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