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GHID despre cum să creați propriul set de exerciții 
 

Ghidul își propune să ajute profesorii de matematică și alte discipline STEAM să își dezvolte 
competențele și abilitățile de a utiliza platforma de editare pentru crearea propriilor exerciții și 
introducerea lor în aplicația SMART. 

Introducere 

Rezultatele intelectuale ale proiectului SMART-MT îi ajută pe profesori să dezvolte competențe 
și cunoștințe despre aplicațiile existente pentru predarea disciplinelor de matematică și STEAM. 
În plus, oferă un instrument pentru crearea și utilizarea exercițiilor personale în aplicația SMART-
MT. 

Când profesorii își cunosc clasa, se preocupă de diversitatea acesteia și folosesc o varietate de 
instrumente digitale în predarea lor, creativitatea lor este stimulată și este posibil să aibă o 
mulțime de idei bune despre exerciții interesante pe un anumit subiect. 

Prin urmare, am oferit posibilitatea ca fiecare profesor să-și creeze exercițiile pentru aplicația 
Smart  utilizând platforma de editare SMART-MT. Acesta este un instrument digital unic, gratuit 
pentru toți profesorii, care permite crearea de teste, bazate pe aplicații și exerciții creative. 

Instrucțiuni despre cum să vă introduceți propriile exerciții în aplicația SMART 

1. Downloadați aplicația SMART- MT pe smartphone-ul dvs. din Magazinul Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart sau https://bit.ly/38IVBwn 

 
 

2.  Înscrieți-vă online pe platforma SMART EDIT  https://smart-math-
teacher.firebaseapp.com/ făcând clic pe Sign UP. Este gratuit și durează doar câteva 
minute pentru a vă înscrie. 

 
 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart
https://bit.ly/38IVBwn
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
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De asemenea, vă puteți înscrie prin aplicația Smart de pe telefonul mobil. În aplicația Smart, 

accesați Options din colțul din dreapta sus al primului ecran și alegeți Creator. Vi se va 
cere să vă înscrieți pentru a deveni creator. 

Pentru crearea exercițiilor dvs. este mai bine să lucrați pe computer în loc de telefon mobil. 

După ce ați fost aprobat creator: 

3. Alegeți o limbă - engleză, lituaniană, poloneză, letonă, română sau greacă făcând clic 
pe steagul de lângă Smart EDIT din colțul din stânga sus al paginii. 

4. Faceți clic pe comanda New din colțul din stânga jos al paginii pentru a crea un 
element nou în lista curentă și a începe să lucrați la exercițiile dvs. (a se vedea 
imaginea 1). 

Imaginea 1 

 



   

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului 
care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare 
care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta. 

4 

 

5. Elementul pe care urmează să-l creați are un nume, un tip de 
item și o imagine. Tastați un nume de articol în câmpul „Item name” din blocul din 
dreapta (imaginea 2). 

6. Apoi alegeți tipul de item pe care doriți să îl creați din lista derulantă: 

Item type: 

 ✋ list – pentru a crea o altă listă ca o secțiune nouă de exerciții pe un anumit subiect, 
de exemplu, GEOMETRIE. 

✍ solving task – o sarcină cu calcule pentru învățare 

👍 testing task – un test de (auto) evaluare; 

👈 information – informații suplimentare, explicații, teorie (vezi imaginea 2) 

 

Imaginea 2 

7. Alegeți pictograma ✎pentru a modifica descrierea itemului  - nume, tip, imagine și / 

sau traduceri. Puteți crea două tipuri de sarcini: ✍ sarcină de rezolvare sau 👍 

sarcină de testare. (vezi poza 3) 
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Imaginea 3 

Lucrul la conținutul exercițiilor 

8.  Faceți clic pe câmpul Item (marcat 1, în imaginea 4) pentru a lucra la conținutul 
exercițiului (item). 

9.  Scrieți textul problemei în căsuța de sus al câmpului din mijloc (marcat 2) 

10. Descrieți fiecare variabilă (R1-R7) a exercițiului - alegeți o variabilă făcând clic pe ea 
și descrieți variabila în anumite câmpuri pe care le găsiți în partea din dreapta platformei 
(a se vedea imaginea 4). 

 

Imaginea  4 
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11. ✍  Task text:  descrie o variabilă și unitățile de măsură (pentru a introduce unități de 
măsură în descrierea sarcinii, folosește „#” la sfârșitul textului din fiecare rând (vezi R1, 
imaginea 5). 

Imaginea 5 

12. Row Type:  alegeți tipul variabilei din lista derulantă: 

 enter  - alegeți acest tip dacă introduceți un număr, dar doriți să lăsați elevul să îl 
schimbe în aplicație; 

 enter * - în aplicație va exista un spațiu liber pentru ca elevul să își scrie propriile 
numere; 

 output – dați un număr fix pentru variabilă (aceasta va rămâne aceeași, de fiecare 
dată când exercițiul este reîncărcat; 

 random – această opțiune vă permite să generați un număr aleatoriu aflat  între cele 
două numere alese de tine. Descrieți „random number from …to”. Numărul se va 
schimba aleatoriu de fiecare dată când este repornit exercițiul.  

*action with results – această opțiune vă permite să reglați numerele aleatorii. 
De exemplu, dacă aveți nevoie pentru o variabilă de numere aleatorii, dar 
acestea să fie numai pare, scrieți M * 2 în „action with result field “. Option  M 
- generează automat numărul aleatoriu (vezi imaginea 5). 

13. verify? – alegeți pentru o variabilă de tip întrebare. Furnizați fie valoarea 
răspunsului pentru testare (dacă valoarea răspunsului nu poate fi modificată), fie 
scrieți formula pentru a genera răspunsul corect în câmpul „comparison of 
expression ” (a se vedea imaginea 6) 
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14. choice verify  S– puteți sugera până la trei formule sau cuvinte dintre care să se 
poată alege, unul singur fiind marcat drept răspuns corect. 

 

Picture 6 

 

 

Alte opțiuni: 

save – pentru a salva problema / exercițiul 

matematic; 

clear – pentru a șterge toate câmpurile de 

descriere; 

test row – pentru a testa dacă descrierea și 

rezultatul sunt OK (vezi imaginea 7). 

hint – formulați un indiciu pentru o sarcină, 

dacă este necesar. Copiii îl vor găsi în exercițiul 

aplicației sub pictograma „?“ 
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Aveți mai multe opțiuni suplimentare în colțul din dreapta sus al platformei de editare: 

 

Explicație: 

 

Faceți clic pe acesta pentru a vedea platforma de editare a 
aplicației SMART. Va fi un exemplu pentru dvs. Faceți clic 
din nou pentru a reveni la setările dvs. 

 

Faceți clic pe acesta pentru a vedea definițiile 
instrumentului de dezvoltare a exercițiilor SMART App pe 
scurt * 

 

Utilizați acest link din aplicația SMART pentru a vă accesa 
exercițiile. Distribuiți acest link elevilor dvs. și aceștia vor 
accesa exercițiile dvs. în aplicația SMART prin opțiunea 

creator. 

 

 

Alegeți-l pentru a copia linkul (a se vedea mai sus) 

 exercițiile dvs. sunt deschise pentru alții 
/ elevi 

 exercițiile dvs. sunt închise pentru alții / elevi 
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Aplicația SMART: instrument de dezvoltare al exercițiilor  -  definiții pe scurt* 
 
O listă cu exercițiile dvs. va fi disponibilă pe partea laterală a platformei. 
New - pentru a crea un element nou în lista curentă. 
Elementul are un nume, un tip de item și o imagine. Numele itemului poate fi tradus în diferite limbi. 
 
Item type: 

✋ list - o nouă listă ca o nouă ramură; 

✍ solving task – o sarcină cu calcule pentru învățare; 

👍 testing task – un test de autoevaluare; 

👈 information – informații suplimentare, explicații, teorie. 
 

Alege ✎ pentru a schimba numele itemului, tipul, imaginea și / sau traducerile. 
 

📱 - acest semn indică ce va fi vizibil în aplicația Math App 

💻 - acest semn indică faptul că informațiile sunt doar pentru acest instrument 

📖 - acest semn indică explicații 
⇣  – acest semn indică câmp obligatoriu. 
 

Left block - navigare prin elementele ✋; aceeași navigare va fi în aplicație 📱 

Middle block - navigarea prin elementele listei ✋ traduceri de nume, ✍ sarcini sau 👍 rânduri de test 
Right block - bloc de intrare / editare 
Smart app:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart  

 

SMART App exercises development tool definiții pe scurt le veți găsi sub  în colțul din dreapta 
sus al platformei de editare. 
Pentru ajutor:  utilizați butonul „ need help” de pe platforma de editare. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart

