
Organizarea agendei electronice 

 

Sarcinǎ de lucru: 

 Plecând de la activitǎțile voastre zilnice (notate la tema de sǎptǎmâna trecutǎ), realizați 

agenda voastrǎ electronicǎ pe parcursul unei sǎptǎmâni din perioada școlii. O sǎ treceți în 

agenda electronicǎ urmǎtoarele: activitǎțile pe care le aveți de fǎcut, evenimentele la care trebuie 

sǎ participați, persoanele cu care trebuie sǎ vǎ vedeți. Activitǎțile le grupați în: activitǎți școlare; 

activitǎți casnice; activitǎți de recreație (sau timp liber). La fiecare activitate o sǎ precizați orele 

între care o desfǎșurați. Agenda electronicǎ o realizați pe o perioadǎ de o sǎptǎmânǎ din timpul 

școlii de luni pânǎ duminicǎ. 

Dupǎ cum îi spune și numele, aceastǎ agendǎ trebuie fǎcutǎ cu ajutorul 

echipamentelor tehnice. Aveți la dispoziție sute de aplicații atât pe diverse platforme (Google 

Calendar, Yahoo Calendar) cât și pe care le gǎsiți sǎ le descǎrcați gratuit pe telefonul vostru din 

Play Store sau App Store. Puteți folosi sǎ realizați agenda electronicǎ orice aplicație vǎ convine 

și pe lângǎ cele 2 exemple care vi le-am dat mai sus, vǎ mai scriu alte exemple de asemenea 

aplicații din care puteți alege: Wunderlist; Trello; Evernote; Asana; Check Mark; Clear; 

Remember the Milk; Fantastical; Any.do: To do list; Calendar – Agenda, Tasks; To do list; 

DigiCal Calendar Agenda; ToDo Go: List, Task & Reminders; Simple Calendar; Calendar Pro – 

Agenda; One Calendar; WeNote; Business Calendar 2 și multe multe altele. 

Puteți alege cu care vreți sǎ lucrați dar cred cǎ cel mai accesibil este Google Calendar, 

având în vedere cǎ deja majoritatea dintre voi aveți o adresǎ de gmail conectatǎ cu telefonul. Mai 

jos vǎ prezint un tutorial pentru a vedea cât de simplu se realizeazǎ o agenda electronica folosind 

aceastǎ aplicație:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=8SoaVPupKkI 

 

Deasemenea vǎ postez un link și pentru un tutorial scurt în englezǎ despre folosirea 

Yahoo Calendar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PXtLSToaMJg 

 

 

Dupǎ ce realizați agenda electronicǎ personalǎ pentru una dintre sǎptǎmânile voastre din 

timpul școlii și folosind orice aplicație vi se pare mai convenabilǎ, mi-o trimiteți în PRIVAT în 

orice format doriți fǎrǎ a uita sǎ îmi precizați numele vostru. 

 

 

 

Spor la treabǎ! 

Luni, 30 martie 2020 
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