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Fişa de identificare 
 

 

Numele şi prenumele autorului: PROF. MUNTENAȘU MARIANA 

• Domeniul de pregătire profesională -Agricultură 

• Calificarea profesională – Tehnician Horticultor 

• Clasa: a XII  

• Disciplina: Tehnologia de cultivare a speciilor legumicole  

• Titlul lecţiei: Lucrări speciale aplicate culturilor legumicole  

 

Denumirea resursei educaţionale propusepentru învățarea on-line:  

- ppt. Lucrări speciale aplicate culturilor legumicole 

- care include -Joc de fixare a cunoștințelor- Jocul Milionarii -pe platforma 

LearningApps.org link - https://learningapps.org/13558244 

- și Rebus – pentru fixarea cunoștințelor – platformaLearningApps.org – link -  

https://learningapps.org/13558244 

 

 
 

 

 

Scopul materialului didactic propus (bifaţi şi/sau descrieţi): 

□ didactic (de utilizat la clasă, cu elevii, pentru învățarea on line)    x 

□ pentru elev (de utilizat on-line de către elevi)     x  

□ de documentare pentru cadre didactice  

□ alte scopuri (descrieţi):  

 

Nivel de învăţământ/clasa (clasele): cls a XII-a 

 

Aria curriculară/disciplina: Tehnologii/ Tehnologia de cultivare a speciilor legumicole 

 

Competenţe vizate: 

 

 Identificarea lucrărilor speciale aplicate culturilor legumicole 

 Descrierea  lucrărilor speciale aplicate culturilor legumicole 

 Cunoașterea  speciilor de plante legumicole la care se execută 

lucrări speciale 

 

 

https://learningapps.org/13558244
https://learningapps.org/13558244
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Fişa de identificare 
 

 

Numele şi prenumele autorului: PROF. MUNTENAȘU MARIANA 

 Domeniul de pregătire profesională -Agricultură 

 Calificarea profesională – Tehnician Horticultor 

 Clasa: a XII  

 Disciplina: Tehnologia de cultivare a speciilor legumicole  

 Titlul lecţiei: Lucrări de îngrijire a răsadurilor 

 

Denumirea resursei educaţionale propusepentru învățarea on-line:  

- ppt. Lucrări de îngrijire a răsadurilor 

care include –Test pe platforma Kahoot! de fixare a cunoștințelor- link – 

https://create.kahoot.it/share/lucrari-de-ingrijire-a-rasadurilor/5e6a12aa-2f1f-

4b5c-a16f-1981dd34d0c5 

 

- și–Rebus  pentru fixarea cunoștințelor – platformaLearningApps.org – link -  

https://learningapps.org/13558318 

 

 

  
 

 

Scopul materialului didactic propus (bifaţi şi/sau descrieţi): 

□ didactic (de utilizat la clasă, cu elevii, pentru învățarea on line)    x 

□ pentru elev (de utilizat on-line de către elevi)     x  

□ de documentare pentru cadre didactice  

□ alte scopuri (descrieţi):  

 

Nivel de învăţământ/clasa (clasele): cls a XII-a 

 

Aria curriculară/disciplina: Tehnologii/ Tehnologia de cultivare a speciilor legumicole 

 

Competenţe vizate: 

 Identificarea  lucrăriilor de îngrijire a răsadurilor 

 Descrierea lucrărilor de îngrijire a răsadurilor 

 Cunoașterea tratamentelor speciale ce trebuie aplicate răsadurilor de legume 

 

 

 

https://create.kahoot.it/share/lucrari-de-ingrijire-a-rasadurilor/5e6a12aa-2f1f-4b5c-a16f-1981dd34d0c5
https://create.kahoot.it/share/lucrari-de-ingrijire-a-rasadurilor/5e6a12aa-2f1f-4b5c-a16f-1981dd34d0c5
https://learningapps.org/13558318

