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COMPETENŢE SPECIFICE:

1.3. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate 

2.3. Utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru rezolvarea ecuațiilor și 

inecuațiilor

3.3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea 

operaţiilor cu numere întregi

OBIECTIVE OPERAȚIONALE DERIVATE DIN 
COMPETENȚELE SPECIFICE:

1. Să identifice în exerciții și probleme operațiile de împărțire cu numere 
întregi.

2. Să recunoască deîmpărțitul, împărțitorul și câtul într-o operație de 
împărțire cu numere întregi

3. Să aplice corect regulile de împărțire a numerelor întregi în rezolvarea 
exercițiilor șiproblemelor

DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 
Mulțimea numerelor întregi
TITLUL LECȚIEI: Împărțirea 
numerelor întregi
TIPUL LECȚIEI: Lecţie de 
însușire de noi cunoștințe
DURATA: 50 min
SCOPUL: Dobândirea capacității 
de a împărți numere întregi.



Platforma Nearpod
• Permite lecții interactive de e-learning

• Pot fi utilizate:

• fișiere Power Point

• Filme/videoclipuri

• Activități interactive

• Virtual Reality (VR)

• Sondaje

• Teste 

• Tablă colaborativă

• Simulări PHET

• Obiecte 3D

• Elevii se pot conecta fără cont

• Toți elevii lucrează în același timp, iar

profesorul primește un raport în timp real legat

de activitatea elevilor



Verificarea cunoștințelor din lecția anterioară

Proiectarea profesorului:



Verificarea cunoștințelor din lecția anterioară

Cum vede profesorul în timpul orei:
Cum văd elevii în timpul orei:



Introducerea noțiunilor
noi prin vizualizarea
unui videoclip și
inserarea unor
întrebări în timp ce
videoclipul rulează



Cum vede profesorul în timpul orei:

Cum văd elevii în timpul orei:





Time to climb – test interactiv sub forma unui joc în care elevii își aleg avatarul





Verificarea 
însușirii noilor 
noțiuni prin 
completarea unui 
text lacunar

Ecranul profesorului

Ecranul elevilor



Sondaj pentru feedback

Ecranul profesorului:

Ecranul elevilor: 



Tabla colaborativă
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