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Platforma educațională Learningapps

Learningapps este o platformă folosită pentru crearea de mici joculețe care pot fi folosite
în consolidarea cunoștințelor prin exerciții atât la disciplina Matematică, cât și la alte discipline.
Este foarte atractivă pentru elevi întrucât aceștia pot executa sarcinile atât singuri, cât și în
competiție cu alți colegi. La final pot vedea rezultatul.
Pentru a putea folosi această platformă pe care o găsiți la adresa www.learningapps.org
va trebui să ne facem cont. În contul nostru vom putea realiza atâtea resurse câte dorim, întrucât
este o platformă gratuită.

Butonul
selectare
limbă

În ușurința utilizării platformei primul pas va fi selectarea limbii române din colțul
dreapta sus și vom începe procesul de creare a unui cont dând click pe Login (Autentificare). Va
apărea următoarea fereastră din care vom alege opțiunea Creează cont nou (Register new
account) și vom completa cu datele necesare creării contului.

Se vor completa câmpurile Nume utilizator, Email, Parolă și din nou se va scrie parola în
caseta Repetă, după care se bifează cele trei casete cu Accept termenii și serviciile, Aș dori să fiu
informat pentru mesaje noi personale prin email și Alți utilizatori ai Learning Apps au
permisiunea de a-mi trimite mesaje. La final se va completa codul de siguranță care se vede în
imaginea din stânga căsuței și apoi dăm click pe butonul Crează cont.

În acest moment, fereastra platformei arată sub forma următoare

Ce putem face? Acum putem să vedem ce exerciții sunt pe platformă create de alți
utilizatori folosind din bară opțiunea Răsfoiește exerciții sau putem alcătui noi exerciții dacă vom
da click pe opțiunea din bară Alcătuiește exercițiu. Se pot crea clase care se vor salva în opțiunea
Clasele mele, iar acolo se vor vedea rezultatele celor care vor rezolva exercițiile și punctajele
obținute de aceștia. Se pot realiza statistici.

Pentru crearea de exerciții noi vom accesa opțiunea Alcătuiește exercițiu după care vom
alege un template sau o formă de joc după cum se va vedea în figurile următoare:

În fereastra nou apărută vom completa în caseta Titlul exercițiului denumirea pe care
dorim să o dăm exercițiului nostru, apoi vom completa caseta cu Definirea cerinței în care vom
da indicație cu ce au de făcut elevii la acest exercițiu. Opțional se poate alege o imagine de
fundal pentru rebus una din calculator sau de pe internet.

Pasul următor este scrierea cuvintelor de căutat în caseta Cuvânt de căutat și adăugarea de
alte casete dacă este nevoie folosind butonul

.

Se vor bifa acele casete care sunt necesare exercițiului nostru

și la final se completează caseta Feedback cu mesajul care dorim să apară în cazul rezolvării
careului magic, după care vom da click pe butonul Lansează și previzualizează ca să vedem cum
arată exercițiul.

În cazul în care exercițiul arată așa cum am dorit, vom da click pe butonul Salvează
exercițiu care deja va apărea în dosarul Exercițiile mele și el va putea fi distribuit elevilor cu
ajutorul linkului care este pus sub exercițiu. Se copiază linkul și se va transmite pe diferite căi
(chat Messenger, Zoom, Meet, Whatsapp sau email) elevilor pentru a rezolva exercițiul propus.

Linkuri exerciții realizate pe platforma LearningApps folosind diferite template-uri:
https://learningapps.org/13875971
https://learningapps.org/13629107
https://learningapps.org/13628934
https://learningapps.org/13625459
https://learningapps.org/13489857
https://learningapps.org/13625159
https://learningapps.org/display?v=p94zt4c0k20
SUCCES !

