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BUNE PRACTICI PENTRU 

ȘCOALA ONLINE 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: Dumitrache Iulia 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr.1 Ghirdoveni, I.L.Caragiale, DB 

Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică:  clasa a V-a 

Data:  mai 2021 

 

 

• Care este exemplul de bună practică? 

Denumirea exemplului 

de bună practică 

Lecție – videoconferință  

Tema lecției: Perimetrul și aria 

Unitatea de învățare: Unități de măsură 

Descrierea exemplului 

de bună practică  

În cadrul acestei unități de învățare, mi-am propus să realizez 

prezentarea activității cu un material Canva, am ales să folosesc 

Google Earth pentru a încuraja asimilarea și fixarea cunoștințelor cu 

experiențe esențiale de viață. La final, vom construi o hartă 

conceptuală și voi folosi pentru feedback, aplicația interactivă 

mentimeter.  Ca temă, voi recomanda un test quizizz, cu întrebări 

reprezentative . 

 

• De ce cred că este un exemplu de  bună practică? 

Beneficii pentru elevi  Elevii vor asimila cu plăcere informațiile prezentate, pot desena pe 

hartă, pot adăuga fotografii și videoclipuri, pot personaliza afisarea, 

pot salva o vizualizare 3D. Vor înțelege utilitatea noțiunilor de 

perimetru și arie, în acest fel vor reuși să le aplice în problemele 

propuse .  

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Fiind o secvență de fixare a acestei unități de învățare, la clasa a V-a, 

mijloacele alese s-au dovedit de mare ajutor. Elevii au fost fascinați de 

oportunitatea de a explora întreaga lume de sus, cu ajutorul imaginilor 

din satelit, al hărților 3D de teren de pe întregul glob, de a-si găsi 

locuința, școala. 

 

Reușite/ Provocări  La finalul orei, elevii au demonstrat că stăpânesc noțiunile de 

geometrie învățate. În ceea ce privește aplicația Google Earth, au fost 

de-a dreptul captivați, cu siguranță o voi mai folosi și la alte lecții de 

geometrie. 

• Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea 

legislației în vigoare) 
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A. FOTOGRAFII  SUGESTIVE  

 
Prezentare Canva - canva.com 

 

 

 
Google Earth - earth.google.com/web 

https://www.canva.com/design/DAEMRZSGXyM/O-kHTGps0vpRHStwyw087A/edit
https://earth.google.com/web/search/Scoala+nr.+1+Ghirdoveni,+DJ710A,+Ghirdoveni/@44.96420663,25.65597317,253.45003429a,9924.43669915d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCd4FR3AGeUZAEYWpD8Cjd0ZAGfajqoyXrjlAIZPZezb0qzlAMicKJQojCiExQU5HaXBjdVF4UXZvLUx2YjM4UG8zYi0zRWsyODdxNUo
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B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR  

Elevii au utilizat formulele de calcul pentru perimetru și arie pe figurile geometrice 

construite pe hartă, au fost încântati să compare rezultatele lor cu cele afișate de aplicație. 

La finalul lecției, au completat un menti pe cate l-am partajat. 

 

 

Menti menti.com 

 

 

C. PRODUSE OBȚINUTE  

Am descărcat cele două copii ale hărților pe care s-a lucrat, materialul obținut face parte din 

portofoliul acestei unității de învățare pe care elevii îl vor prezenta la final. 

 

 
Harta conceptuală - mindmeister.com 

Test quizizz Perimetrul și aria - quizizz.com 

https://www.menti.com/gb1pu1bnik
https://www.mindmeister.com/1771581265?t=V2trXQXJZf
https://quizizz.com/join?gc=27918002
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Lecții de matematică 

 

 


