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Ce este Kahootul?

Kahootul este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și

tehnologie educatională. Jocurile de învățare Kahoot! Pot fi create

de oricine, pe orice subiect şi pot fi accesate folosind orice dispozitiv,

calculator.
 Săli de clasă globale

 Studiu interactiv

 Provocare pentru formabili

 Studiere distractivă

 Testare online





• Printr-un set de întrebări și răspunsuri puteți:

• În cadrul orelor, seminarelor poate fi util pentru:

Pentru ce este Kahootul?

Dezvoltarea 
competețelor 

digitale

Cunoștințelor la 
un anumit 
subiect

Evaluarea

Învăța Și împărtăși  
cunoștințele



•Studierea este mai atractivă.

•Ne permite să evaluăm fiecare 

student.

• Prin joc crește motivația de a studia .

• Promovează munca în  echipe.

În cadrul  orelor



•Faceți clik pe linkul Kahoot!: 

https://getkahoot.com/

Cum funcționează Kahootul?

Crearea contului 
personal

https://getkahoot.com/


KAHOOT. Înregistrare

• Alegem folosirea Kahootului în calitate de profesor



KAHOOT . Înregistrare
Completăm datele solicitate



KAHOOT: Înregistrare

Tastăm nu mulțumesc!



KAHOOT: Contul personal



KAHOOT:

Putem crea trei tipuri de Kahoot: 

Quiz: test 

Survey/Studiu

Discuție: sondaj de întrebări unice. 



KAHOOT: Quiz

"Kahoot Quiz" va consta dintr-o serie de întrebări și răspunsuri. Primul

lucru pe care ar trebui să-l facem este să-i dăm un nume.



KAHOOT: Quiz/TEST 

Alegem Quiz, după care 

indicăm titlul testului 



KAHOOT: Quiz

Pasul următor

Scriem întrebările

și răspunsurile 

din care se va alege varianta 

corectă



KAHOOT: Model

https://padlet.com/librunivusb/kahoot



KAHOOT: salvarea și expedierea 



KAHOOT: Alegem modul de testare



Start testare



Deschidem pagina 

https://kahoot.it/

Bifăm codul pentru 

participare la chestionar

Expedierea codulul

https://kahoot.it/


Ecranul formabilului

Ecranul profesorului



Rezultate finale



Importanța utilizării aplicației kahoot:

• Obiectivitatea evaluării rezultatelor

• Feed-back imediat pentru elev și profesor

• Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează

crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat.

• Centralizarea și stocarea rezultatelor

• Diversificarea modalităților de evaluare

• Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica

evaluativă, evitând rutina şi monotonia.

• Interactivitate



Avantajele utilizării aplicației KAHOOT:

pentru profesori: – Îmbunătățirea calității actului

de predare-învățare-evaluare;

– Ridicarea standardelor la nivelul competențelor

digitale;

– Dezvoltarea creativității în proiectare.

pentru elevi: – Îmbunătățirea abilităților digitale;

– Dezvoltarea auto – controlului;

– Înțelegerea reciprocă;

– Dezvoltarea încrederii de sine.
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