
Fișă de activitate - Școala altfel – Scoala de acasa  
 

04 mai-8 mai 2020 
 
 
Titlul activității: Matematică pe Facebook - Challenge-urile carantinei în social media 
 
Tipul activității: managementul informației și învățării  
 
Responsabil/Coordonator: prof. Ferțadi Nichita Marian  
 
Perioada de desfășurare (data/ora): 6 mai 2020, orele 11-14 
 
Nr.participanți: 16 – 22, clasa a XI-a A  
 
Efectiv elevi: 22 
    
Număr cadre didactice: 1 
 
Surse on line utilizate (link-uri) 
 

https://www.pov21.ro/2020/03/22/8-provocari-de-pe-instagram-din-timpul-carantinei-de-coronavirus/ 

https://www.pinterest.pt/pin/481392647667894521/ 

https://mashupmath.com/freemathpuzzles 

https://www.zoom.us/profile 

 

  

https://www.apropotv.ro/lifestyle/challenge-urile-carantinei-in-social-media-19062981-articol
https://www.pov21.ro/2020/03/22/8-provocari-de-pe-instagram-din-timpul-carantinei-de-coronavirus/
https://www.pinterest.pt/pin/481392647667894521/
https://mashupmath.com/freemathpuzzles
https://www.zoom.us/profile


Încă de la începutul izolării sociale şi a carantinei cauzate de noul coronavirus, 
mediul virtual a fost inundat de provocări – aşa zisele challenge-uri, numai pe 
Instagram fiind în acest moment aproape 9 milioane de postari cu tag-ul 
#quarantine. 

De la reţete de pâine la provocări de tipul pillow challenge, populaţia lumii care 
trăieşte acum în carantină face postare după postare, dovedind faptul că există o 
mulţime de conţinut pe care îl poţi crea în casă. 

Se pare că, indiferent de platformă, toată lumea îşi oferă propriile contribuţii la 
aceste activităţi de tip viral „tag-your-friends”: postarea unei fotografii de acum 
douăzeci de ani, cântatul unei melodii în duet pe Skype sau TikTok. 
 
 
Думаю, що не один із вас зустрічав на фейсбуку в цей час такі публікації: 

 
 

Сьогодні ми спробуємо розвязати такого роду арифметичні проблеми. 
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