
Instrucțiuni și recomandări
pentru parcurgerea testului

1 Pentru a accesa testul, vă rugăm să dați click
pe link-ul:
https://www.digitaliada.ro/cercetare-de-
impact-digitaliada

Codul se poate copia din email cu click dreapta, Copy și se

inserează în câmpul de login cu click dreapta, Paste.

 

Codul de acces este format din 10 caractere (litere mari, litere mici,

cifre).

 

2 Introduceți codul de acces pe care l-ați primit
pe adresa dvs. de email.

https://www.digitaliada.ro/cercetare-de-impact-digitaliada


Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații, precum și cerințele

fiecărei sarcini de lucru.

Următoarea pagină care se va deschide
conține detalii cu privire la prima secțiune
din test.

3 În cazul în care introduceți greșit codul de
acces, veți primi mesajul de mai jos și veți fi
rugat să îl mai introduceți o dată.
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După ce parcurgeți pagina introductivă și
apăsați pe butonul „Continuă”, testul va
începe și vi se va afișa prima sarcină de lucru.
 
În acest moment, timpul de lucru va începe
să fie contorizat.

6
Matematică
Analiza și planificarea lecțiilor de matematică

 
Matematică și instrumentele digitale

Analizarea și planificarea lecțiilor de matematică cu ajutorul

instrumentelor digitale

Testul conține 4 secțiuni, iar fiecare din
acestea este precedată de o parte
introductivă.
 

5 În cadrul acestor secțiuni introductive, vi se
va oferi inclusiv informația cu privire la
timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru a
rezolva sarcinile de lucru.
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Vă rugăm să vă asigurați că ați finalizat răspunsul înainte de a

merge la următoarea sarcină de lucru.

Foarte important!
Vă rugăm să rețineți că nu puteți reveni la
paginile anterioare după ce ați dat click pe
butonul „Mai departe” (care se află în partea
dreaptă a paginii).
 
 

În josul paginii, se află o bară care vă indică
progresul.
 
Sub aceasta, vă este indicat timpul pe care îl
mai aveți la dispoziție pentru a parcurge și a
răspunde la întrebări.

Vă rugăm să parcurgeți toate întrebările până când bara de progres

ajunge la 100%.
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Doar după finalizarea fiecărei secțiuni din
cele 4, veți avea posibilitatea să faceți o
pauză, dacă doriți. 

Rămâneți în pagina introductivă (care va
fi afișată la finalizarea secțiunii
precedente), iar când doriți să începeți
următoarea secțiune de lucru, puteți
apăsa pe"butonul „Continuă”.

Contorizarea timpului va începe iar.

Răspunsurile se introduc în câmpul de
text aflat sub întrebare, folosind
tastatura.
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Vă rugăm să aveți în vedere că întrebările cu variante

multiple permit întotdeauna mai multe răspunsuri.

Pentru scrierea fracțiilor, vă rugăm să folosiți „/”, de ex.

(2x-5)/3.

Întrebările sunt de mai multe tipuri:

cu răspuns unic;
cu mai multe variante de răspuns;
cu răspuns construit (text; poate
include și calcule).

Timpul de lucru va fi distribuit astfel:

prima secțiune: 15 minute;
a doua secțiune: 15 minute;
a treia secțiune: 20 minute;
a patra secțiune: 25 minute.
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