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  Platforma informatică  

    www.eduperformanta.ro 

• Este un instrument interactiv de invatare la limba 
materna( limba romana si limba maghiara), pentru 
elevii din clasele I-VII, dar poate fi utilizat cu succes si 
de catre cadrele didactice in cadrul orelor de curs. 

• Platforma  poate fi accesată atât de pe calculatoare 
(laptop sau desktop) cu Windows, Mac OS sau Linux, 
cât și de pe dispozitive mobile (tablete sau telefoane 
inteligente) cu iOS sau Android. 
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Continut platforma 



Subiecte evaluare inițială – la inceputul anului scolar 



Materiale de pregătire 
• Materialele de pregătire sunt realizate dupa modelul 

manualelor  digitale si sunt un sprijin real pentru 
imbunatatirea cunostintelor elevilor din clasele I-VII, precum si 
pentru dobandirea competentelor cheie vizate pentru acest 
nivel de varsta. 

• Fiecare clasa are un continut educational disctinct, conform 
programei scolare pentru lunile septembrie-noiembrie. 
Continutul realizat conține mai multe tipuri de activități 
multimedia de învățare interactive (AMII): 
– AMII animate – animatii 

– AMII interactive – activitati interactive 

 



AMII interactive – prezentare 

Activitatile interactive realizate la fiecare clasa au un rol important 
în învăţare/autoînvăţare/consolidare, deoarece: 

 conţinutul educaţional al acestora este   în concordanţă cu 
programa scolara şi cu nivelul de studiu. 

  Verifica rezolvarea corectă a activităţilor (vizual, feedback 
imediat, marcarea greşelilor vizual şi auditiv). Dacă ai greşit iti 
arată răspunsul corect, favorizează deprinderea autoevaluării şi 
autoînvăţarea. 

 Înregistrează rezultatele obţinute de către elev la fiecare 
activitate 



AMII-uri  interactive - avantaje 

 favorizarea învăţării autonome (autoreglarea)  

 creşterea motivării pentru învăţare,  

 dezvoltarea capacităţii de evaluare/autoevaluare,  

 conştientizarea elevului vis-a-vis de propriul nivel de instruire,  

 dezvoltarea deprinderii de a construi tactici şi strategii de 
învăţare.  

Modalitate de utilizare la clasa 
 Conţinutul materialelor de pregătire poate fi proiectat pe ecranul unui 

videoproiector sau pe ecranul unei table interactive. În acest fel, elevii pot 
urmări, la o dimensiune mărită, toate secvenţele propuse de manual, iar 
profesorul poate să desfăşoare şi activităţi frontale, cu întreaga clasă.  

 


