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O alternativă gratuită la Padlet 
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Ce este Linoit? 

Linoit este un site online care vă permite să creați placi utilizând note 

adezive. Utilizatorul poate crea o placă pentru uz privat, pentru partajarea 

cu publicul sau pentru a partaja cu persoanele care au primit o legătură 

cu consiliul proprietarului. Cu setările potrivite, persoanele care au adresa 

URL pot edita și adăuga la bord, ceea ce face ca acest site să fie un loc 

minunat pentru ca profesorii să lucreze în colaborare cu studenții sau 

pentru ca studenții să colaboreze împreună. Elevii nu au nevoie să creeze 

un cont pentru a utiliza acest instrument de învățare. Linoit are multe 

utilizări utile în clasă. 
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Lucruri de luat în considerare atunci când folosiți Linoit 

Unul dintre marile avantaje ale Linoit este faptul că elevii pot posta la 

bordul profesorului, fără a avea nevoie de un cont de Linoit. Trebuie 

remarcat faptul că cei care postează pe o placă de bord printr-o adresă 

URL, fac acest lucru anonim. Este important să le cereți elevilor să 

semneze propriile nume pe stickie, astfel încât să puteți urmări care este 

contribuția elevului. 

De asemenea, este important să examinați așteptările elevilor cu privire 

la utilizarea site-ului. Deoarece elevii postează articole anonim, este 

posibil ca elevii să posteze materiale neadecvate sau comentarii pe tabla 

de clasă. Este important să învățați elevii despre Cetățenia digitală înainte 

de a le permite elevilor să posteze pe bordul tău. 
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Informații utile le regăsiți accesând link-ul https://en.Linoit.com/en/tour/Fier

 

https://en.linoit.com/en/tour/Fier
https://en.linoit.com/en/tour/Fier
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Fiecare titlu face o descriere unei facilități Linoit 

 

Alte informații le regăsiți aici: 

http://Linoit.com/users/Linoit-com/canvases/How%20to%20lino 

 

http://linoit.com/users/linoit-com/canvases/How%20to%20lino
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…sau aici 



Conferinţa Internaţională – eveniment de multiplicare                         prof. Petronia Moraru 
"Dispozitive mobile - un rău necesar în educație sau nu?"                                     Septembrie 2018 

 

 

 

 

 



Conferinţa Internaţională – eveniment de multiplicare                         prof. Petronia Moraru 
"Dispozitive mobile - un rău necesar în educație sau nu?"                                     Septembrie 2018 

 

Link-uri utile 
Teacher Tube video series showing several ways to use Linoit in the classroom 

 

Part 1…Digital Collaboration Series… Linoit… No Student Log In…Plus 50 Integration Ideas By Michael 

Gorman 

 

Using Linoit in the Classroom 

 

http://schoolnetsa.blogspot.ca/2013/10/ideas-for-using-linoit-sticky-notes.html 

 

 

http://www.teachertube.com/user/profile/breinerb/videos/
http://www.teachertube.com/user/profile/breinerb/videos/
http://21centuryedtech.wordpress.com/2011/08/14/part-1-digital-collaboration-series-linoit-no-student-log-in-plus-50-integration-ideas/
http://21centuryedtech.wordpress.com/2011/08/14/part-1-digital-collaboration-series-linoit-no-student-log-in-plus-50-integration-ideas/
http://21centuryedtech.wordpress.com/2011/08/14/part-1-digital-collaboration-series-linoit-no-student-log-in-plus-50-integration-ideas/
http://21centuryedtech.wordpress.com/2011/08/14/part-1-digital-collaboration-series-linoit-no-student-log-in-plus-50-integration-ideas/
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/Using-Lino-it-in-the-classroom-6178849/
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/Using-Lino-it-in-the-classroom-6178849/
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/Using-Lino-it-in-the-classroom-6178849/

