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Munca de echipa-Cum folosim padlet
Curs Superteach

FRAU ANDRADA MAZILU MAY 13, 2021 03:32PM

ANONYMOUS MAY 13, 2021 04:06PM

Padlet
Îl voi folosi mai des. 

REKA- KINGA LORINCZ MAY 13, 2021 03:55PM

RALUCA MOȘINOI MAY 13, 2021 03:55PM

Grupa 3
Brainstorming; adrese net utile; cuvinte noi/achiziții limbaj;
măsurarea înțelegerii unui subiect. 
 Organizare: tururi galerie, postări de lucrări, invatare limbi
straine si materne pe cronologii paralele: germana cu pronuntie,
romana la vocabular si dezvoltarea limbajului. 
 Timeline: istorie, prez evenimentelor;  
 video pentru experimente.

OANA MARGINEAN MAY 13, 2021 03:54PM

Util!!!
Utilitatea padlet-ului e e�cienta la munca colaborativa

DANIELABADULESCU MAY 13, 2021 03:51PM

Mate
Pot sa creez un padlet scurt cu un exercitiu si elevii sa rezolve si
sa trimita foarte repede pentru feedback

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ MAY 13, 2021 03:49PM

Am folosit padlet la tema pentru acasă și la
proiectul de grup sau proiect individual

ELENA PRUNICI MAY 13, 2021 04:01PM

Sarcini interdisciplinare  

Презентация Microsoft PowerPoint
Powerpoint presentation

PADLET DRIVE

ANAMARIA SÂRBU MAY 13, 2021 03:50PM

Padlet- instrument foarte uitil
Utilizez padlet pentru realizarea portofoliilor elevilor.  Ei creeaza
individual portofoliul propriu.

MARIA IULIANA TRANISAN MAY 13, 2021 03:51PM

Utilizare Padlet
Padlet se poate folosi pentru  prezentarea produselor activității,
imagini cu produsele realizate, proiecte, albume. 
L-am folosit in Scoala Altfel pentru imagini, videoclipuri
incarcate de elevi 

OLGA PAICU MAY 13, 2021 03:50PM

Padlet la istorie
- Am utilizat padlet la orele de istorie  
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FLORICA CORNEA MAY 13, 2021 03:56PM

Padlet-ul este un instrument pe care il
putem folosi:
-pentru plani�carea activitatii: 
- pentru a transmite DIVERSE materiale si sarcini de lucru: 
- realizarea de prezentari, expozitii, panouri: 
- ca forma de evaluare; 
-ca sistem de recompense; 
--pentru proiecte.

ANONYMOUS MAY 13, 2021 03:48PM

Grupa 8 
Pt temele de acasa 
Pt organizarea activităților 
Pentru expoziții, lucrări 

ELENA SERBAN MAY 13, 2021 03:47PM

Grupa 9

IONITA TITIANA MAY 13, 2021 03:47PM

proiecte de clasa, proiecte colaborative cu
alte scoli
prezentarea muncii noatre: teme de la orice disciplina, �lmulete
chatter pix, etc. 

ANONYMOUS MAY 13, 2021 03:47PM

IOANA V.

�ipped classroom 
în momentul de captare a atenţiei 
în scenariile de lecţii în mod asincron 
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https://padlet.com/carmencreanga1


brainstorming 
proiecte şi miniproiecte şcolare 

ANONYMOUS MAY 13, 2021 03:42PM

Galina
Proiecte tematice 
Matematică 
L.română 
Științe

ELENA PRUNICI MAY 13, 2021 03:43PM

1. Voi utiliza PADLET la lecțiile de biologie,
campartimentul diversitatea plantelor și
animalelor în clasa a VIII-a
2. În clasa a IX-a la subiectele Protecția mediului.

REKA- KINGA LORINCZ MAY 13, 2021 03:52PM

Am folosit Padletul la orele de pregatire
pentru bacalaureat, limba si comunicare sau
diverse opere literare. De exemplu la clasa a
IX-a la unitatea Calatorie, aventura sau
pentru exersarea comunicarii si
argumentarii. Mi se pare foarte utila
aplicatia, iar elevii erau incantati!

CĂLĂTORIE
by Reka- Kinga Lorincz

PADLET

ANONYMOUS MAY 13, 2021 03:41PM

am folosit, dar căutam gratuite și -mi apărea
că mai departe trebuie să folosesc cu plată
și le foloseam din nou

ANONYMOUS MAY 13, 2021 03:40PM

Voi folosi padlet in calitate de diriginte : -
activitatea clasei in fiecare luna
an... 
-lucru in echipa 
- realizarea proiectelor 

ANONYMOUS MAY 13, 2021 03:38PM

Pentru transmiterea temelor realizate in
caiet

DOINACATA MAY 13, 2021 03:43PM

Am utilizat padlet la cls pregatitoare. Elevii
au facut poza unei jucarii preferate, apoi au
folosit aplicatia ChatterPix. Dupa ce au
aplicat ChatterPix a postat fiecare elev ceea
ce a obtinut.. Le-a placut foarte mult!

Felicitari!!! ― NICOLETA NISTERIUC-CUMPATA

NICOLETA NISTERIUC-CUMPATA MAY 13, 2021 03:46PM

Pt clubul de lectură/ Citatul preferat din
cartea saptamanii

IONELA CRISTINA MATES MAY 13, 2021 03:38PM

Lucrul în echipă pentru realizarea unui
proiect

ANA LIBER MAY 13, 2021 03:39PM
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1192786869/8d0b4b18a0066aba4a343a5c0d98c708/Luca_2.jpg
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Eu am încercat să folosesc la oră (sa-și
încarce lucrările practice), la o clasă am
reușit la alta nu. Nu-mi dau seama de ce.

ANONYMOUS MAY 13, 2021 03:37PM

La ore de sinteză, proiecte

FAZEKASBEA83 MAY 13, 2021 03:37PM

Eu am folosit padlet la grădiniță

CRINELA LETITIA BORCUT MAY 13, 2021 03:42PM

Grupa 15
Propun Padlet pentru �ecare operă literară care trebuie studiată
pentru Bac (cu tot ce presupune analiza și comentariul literar(ă))
aferente - (Crinela Borcut)- niv. liceu 

Încărcare de imagini cu insecta preferată la activitatea
„Cunoașterea mediului_Învățăm despre insecte” (Ileana Cîrstea)
- niv. preșcolari  

Identi�care comportamente sănătoase și de risc - imagini text -
(Anca Munteanu) - niv. gimnaziu 

Cred că va � foarte utilă partea pentru Bac ― ANCA-ROXANA MARCU

ANCA-ROXANA MARCU MAY 13, 2021 03:42PM

Grupa 1
Emilia, Paula, Nichiteanu, Doina si Roxana 

- pentru cartile citite individual, pe langa cea care o citim
impreuna lunar 
- pentru disciplina Geogra�e, Padlet-ul cu harta, unde vom
vedea localizarea județelor și resedințelor de județ 
- foarte util și pentru protofoliul personal 
- teme pentru recapitulări 
- proiecte 
- pentru lucru în echipă cu colegii, adăugare de materiale
folositoare tuturor

teme pt recapitulari ― ANONYMOUS

proiecte ― ANONYMOUS

OLGA FUNICA MAY 13, 2021 03:47PM

Eu voi folosi Padlet la crearea unei galerii
foto a elevilor de la activitățile didactice.
-la exprimarea impresiilor despre lecție sau o carte citită. 
-lista operelor pe care le-au citit și le-ar  recomanda colegilor . 

LOREDANA HINTEA MAY 13, 2021 03:46PM

Idei de activități
PADLET

PADLET_ Idei activitati
Word document

PADLET DRIVE

MARIA LUMINITA VASILENIUC MAY 13, 2021 03:39PM

Grupa 31
Se poate folosi padletul pentru realizarea proiectelor de grup la
diferite discipline, pentru prezentarea de către elevi a temelor
pentru acasă, pentru realizarea expozițiilor cu lucrările de la
AVAP. Lista poate continua.
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※※※※※※

ok, si in functie de necesitate se alege tipul de padlet
― ANONYMOUS

ANONYMOUS MAY 13, 2021 03:37PM

Gradi
Mai greu de utilizat la gradinita, dar foarte util si interesant de
utilizat personal.

GABRIELA CRISTINA PROTOPOPESCU MAY 13, 2021 03:45PM

Eu voi folosi padlet pentru a realiza un
panou cu obiectele confecționate din
materiale reciclabile de către elevi.
Proiectul: Reciclare creativa. Atelier de
creatie - pe Etwinning.

ZEIC CARMEN MAY 13, 2021 03:39PM

Eu voi folosi Padlet pentru: 1. recomandări
de lectură; 2. înregistrările vocale ale
elevior (fragmente preferate din cărți,
cântecele) ; 3. expoziție virtuală;
4. newsletter pentru părinți.                                               

Interesantă partea cu înregistrările copiilor cu fragmente
preferate din text, cred că se vor distra copios, mai ales atunci
când sunt citite cu intonația potrivită ― ANCA-ROXANA MARCU

CLASA A VIII-A ,,A,, CEI MAI CREATIVI ELEVI! MAY 13, 2021 03:38PM

GRUPA 2
Țapu Ana- Proiecte STEM și STEAM la matematică. 
De exemplu: PROIECT Matematica în jurul meu.

FRAU ANDRADA MAZILU MAY 13, 2021 03:33PM

GRUPA 1

Voi folosi Padlet pentru a transmite temele elevilor.
― GEORGIANA GOZMAN-POP

feed-back ― ANONYMOUS

Pentru a prezenta lecția-video elevilor online la lecțiile de
Geogra�e. Se pot a�șa și poze cu diverse peizaje sau unități de

relief ce țin de tema predată. ― ALA DASCAL
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