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Social Media in the Classroom 

 
Prof.Cucuianu Marița 

Colegiul Național ,,Neagoe Basarab"Oltenița,jud.Călărași 

 

Scopul acestui curs a fost familiarizarea cursanților cu aspecte practice privind utilizarea Social 

Media in clasa noastră. 

Obiectivele urmărite : 

 Formarea și dezvoltarea competențelor de predare –învățare utilizând TIC; 

 Cunoașterea și înțelegerea de către cursanți a diferitelor tipuri de platforme , programe și 

utilizarea diferitelor medii sociale în sala de clasă; 

 Stimularea interesului cursanților pentru utilizarea mediilor sociale în sala de clasă . 

Prin parcurgerea acestui curs, cursanții au dobândit următoarele competențe specifice: 

 Accesarea diferitelor surse de informare în scopul documentării; 

 cum să faci o căutare mai ușoară, să creezi o listă de redare despre diferite subiecte, să 

distribui și să încorporezi videoclipuri și liste de redare (Social Media pentru resurse 

audio-vizuale)  ; 

  gestionarea unei săli de clasă virtuale, trimiterea de sarcini, căutarea și partajarea 

materialelor utile, comunicarea cu studenții și părinții (Grupul și Social Media); 

 Propunerea de sarcini și exerciții prin intermediul Social Media; 

  Schimbul de imagini 

 Conceperea și utilizarea materialelor  

 gestionarea grupurilor, interacțiunea, comunicarea, partajarea materialelor; 

 Exersarea schemelor de acțiune în vederea dobândirii/perfecționării deprinderilor 

practice; 

 Cunoștințe despre problemele etice și abilitățile de gestionare a setărilor de 

confidențialitate pentru utilizarea sigură a Social Media. 

 Conceperea sarcinilor de evaluare în mediu electronic-probe de evaluare/grille/bareme 

folosind diverse platforme. 

Instrumentele online pentru instruire și evaluare oferă profesorilor și elevilor feedback 

imediat cu privire la activitatea lor astfel încât să se poată aplica măsuri de remediere . 

Însă volumul de muncă al  profesorului crește însă după ce se realizează o bază de date apoi 

munca se ușurează. 

În urma acestui curs am  încercat să realizez o prezentare a trei platforme  Study Stack, 

Quizizz și Edmondo pas cu pas ca fiecare dintre cei ce doresc să învețe să se poată informa. 

Deja la orele de matematică de la gimnaziu am aplicat aceste modalități de evaluare la ore 

asistând și părinții la oră fiind,,Ziua Ușilor Deschise". 
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Am încercat să aflu de la elevi care dintre modalitățile de evaluare Quizizz,Study Stack,Quiz 

pe Edmondo și Kahoo este mai agreată de ei. Am încercat să  le arăt  punctele tari și slabe ale 

fiecărei platforme. 

 

1.Prezentarea făcută pentru Italia 

 

       https://padlet.com/cucuianumarcela/vbyznxr2u45a  

 

2.Prezentare 17.12-22.12.2018 Florenta Italia 

 

https://padlet.com/cucuianumarcela/sdgh54ihyuop  

 

 3. Folder pe google drive 

    

         https://drive.google.com/drive/folders/1QYdV2SHf3kk-QEpXJyHsityivPUBx5A2  

4. Aplicații la clasă-album 

  https://drive.google.com/drive/folders/1RbLkP8CsPuUgJB3PvXvbQhutildp2Zsp  

 

https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.1974367899343700&type=3  

 

1.Study Stack          
StudyStack este o modalitate amuzanta de a obtine note mai bune. StudyStack ajută elevii să 

memoreze informațiile într-un mod distractiv și angajat. Elevii pot partaja cărți flash și 

StudyStack creează automat alte jocuri . Creați cartonașe utilizând aplicația sau pe site-ul 

studystack.com. Apoi studiați cărțile dvs. de joc, jucați jocurile ... 

StudyStack este un instrument online care vă ajută pe dvs. și pe elevii dvs. să memoreze 

informațiile și să practice memorarea prin activități pedagogice jucătoare, cum ar fi cărți flash, 

jocuri puzzle de cuvinte sau jocuri hangman. 

StudyStack generează jocuri bazate pe baza de date pe care o creați. Puteți folosi jocurile 

preexistente sau puteți crea propriul "set" de activități în care puteți crea cărți flash și alte 

activități pedagogice pe care să le împărtășiți elevilor. Puteți tipări cartonașele pe care le-ați 

creat. StudyStack poate fi folosit pe dispozitive iOS și Android. Este disponibil în App și Google 

Stores. 

Confidențialitate: puteți accesa cărți flash pre-proiectate legate de mai multe subiecte fără a vă 

conecta. Cu toate acestea, trebuie să fiți conectat pentru a salva scorurile de joc, precum și bazele 

de date pe care le creați. În "Setări", puteți alege nivelul de confidențialitate pe care doriți să îl 

aveți, indiferent dacă cardurile dvs. vor fi "private", "ascunse" sau "publice". Studenții dvs. pot 

vizualiza și utiliza cartonașele pe care le proiectați fără a fi nevoie să creați un cont. 

 

Se creează un cont pe Study Stack   https://www.studystack.com/  

https://padlet.com/cucuianumarcela/vbyznxr2u45a
https://padlet.com/cucuianumarcela/sdgh54ihyuop
https://drive.google.com/drive/folders/1QYdV2SHf3kk-QEpXJyHsityivPUBx5A2
https://drive.google.com/drive/folders/1RbLkP8CsPuUgJB3PvXvbQhutildp2Zsp
https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.1974367899343700&type=3
https://www.studystack.com/
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 Se loghează apoi în contul său 

 
 Apare pagina persoanei logate 
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 Dăm dreapta sus pe Create new Stack și apare 

 
 

 

 

 

 

 Se completează prima rubrică Settings și dăm salvare ( Save Changes) 
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 Continuăm cu rubrica 2 Data 

 
 

 

 

 

 Când finalizăm testul dăm Save Changes. 
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 Am finalizat și acum putem juca .Ne ducem pe Dashboard și dăm clik care ne duce pe 

pagina testelor.Intrăm pe ce test dorim dar acum intrăm pe testul creat anterior. 

 
 Sunt mai multe moduri de a juca.Elevul primește linkul testului pe grupul clasei sau prin 

email și poate rezolva fără să aibă cont creat pe Study Stack. 
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 Flashcards 

 
 Matching 
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Rezolvare in curs de finalizare 

 

 
 Hangman 

 
Atunci când greșești apar elemente la spânzurătoare. 
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             PROIECT ERASMUS+                  PREDAREA-ÎNVĂȚAREA PRIN TIC                  2018-1-RO01-KA101-047662   

10 

 Crossword aici din ce observ nu prea se potrivesc 

 
 Type in 
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Completare 
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 Quiz 

 

 
 

 

 

 

 

 Test 
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 Study Stack 

 
 

 Study Table 
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 Bug Match 

 
 

 Hungry Bug 

 
 

 Unscramble 
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 Chopped 

 
 Bibliografie: 
https://blogs.umass.edu/onlinetools/knowledge-centered-tools/studystack/  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=GeZPsfzpF40  
 
 

 

https://blogs.umass.edu/onlinetools/knowledge-centered-tools/studystack/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=GeZPsfzpF40
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2.Quizizz      
Este o platformă unde se găsesc teste gata făcute sau putem creea propriile teste ,sau putem 

combina părți din  teste a altor colegi cu întrebări create de noi. Teste gratuite gamificate pentru 

fiecare subiect de jucat în clasă și acasă. Alegeți un test existent sau creați-vă propria pentru 

examinare, evaluare formativă și multe altele. 

Quizizz este un instrument gratuit. Căutați un instrument de test care este mai bun decât restul? 

Quizizz este un instrument gratuit. Funcționează pe orice dispozitiv: browser web, iOS, Android 

și aplicații Chrome. Puteți accesa sute de chestionare de învățare gata sau puteți crea propriile 

dvs. Alăturați-vă ca un profesor, alegeți un test și folosiți codul pentru o cameră virtuală pe care 

să o oferiți elevilor. Alternativ, vă puteți crea propriul test pe Quizizz, chiar importând întrebări 

din fișierele excel / CSV cu doar un clic pe un buton. Elevii utilizează codul pentru a introduce și 

trimite un pseudonim, un nume de cod sau un nume numeric (studenții nu trebuie să se 

înregistreze). Mai bine, dacă aveți elevii din clasa Google să se poată înscrie, conectându-vă cu 

Contul Google; doar un singur clic. Dacă atribuiți un quizizz prin clasa Google, toate datele dvs. 

vor fi actualizate în tabloul de bord pentru clasă. Veți primi notificări atunci când elevii își 

completează sarcinile, iar raspunsurile și notele lor arată. Profesorii pot alege să facă testul lor 

public sau privat. Încărcați imagini cu întrebările dvs. Bifați sau debifați setările, inclusiv 

muzica. Puteți chiar să duplicați un chestionar existent pentru a salva în My Quizizz. Un Quizizz 

creat poate avea întrebări randomizate sau non-randomizate. 

Nu pierdeți memele afișate când elevii răspund la o întrebare; acestea sunt sigur de a fi un hit cu 

studenții. De asemenea, puteți personaliza Quizizz-ul dvs. prin crearea propriilor mementouri. 

Utilizați imagini ale mascotei școlare, animalelor de companie studenților sau personajelor 

jocului preferat pentru a crea un set de zece sau mai multe memuri. Faceți clic pe Memresurile 

mele din meniul de sus, apoi pe simbolul plus. Acum sunteți gata să începeți. Asigurați-vă că 

faceți clic pe "Start Game" după ce elevii au introdus codul. Trimiteți link-ul de joc către studenți 

(sau alți profesori pentru a le folosi cu clasele lor) prin e-mail, pe site-ul web sau prin intermediul 

rețelelor sociale. Setați termenele de la 30 de secunde la 5 minute pentru ca elevii să răspundă la 

fiecare întrebare. Acest lucru permite mai mult timp pentru întrebări mai complexe. Elevii 

câștigă puncte pentru viteză și precizie. Spre deosebire de alte site-uri, atât profesorul, cât și 

elevii pot vedea întrebările, răspunsurile și consiliul de lideri pe tot parcursul testului. Cele mai 

multe alte instrumente necesită profesorul să proiecteze răspunsurile și tabla leader pe o tablă 

albă. Panoul lider poate fi oprit și în acest instrument. Care este cea mai bună parte a acestui 

instrument? Două clase separate pot juca împreună folosind acest instrument. Quizziz 

funcționează pe orice dispozitiv cu funcție web, inclusiv smartphone-uri și tablete, și are o 

aplicație pentru iOS. 

Acum puteți trimite rapoarte elevilor către părinți (chiar trimiteți rapoartele studenților mai 

multor / tuturor părinților simultan), bara de navigare principală a fost mutată de sus în partea 

stângă și există o căutare de căutare la care puteți accesa toate paginile, iar acum puteți căuta atât 

chestionarele, cât și rapoartele dvs.  

In clasa 

Ca și în cazul altor instrumente similare, Quizizz este un instrument de evaluare formativ, care 

este cel mai bine folosit pentru a obține informații despre modul în care clasa ca întreg își 
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desfășoară activitatea în înțelegerea materialului conținutului. Utilizați Quizizz atunci când 

puneți întrebări care necesită o citire a unui pasaj sau un timp mai lung pentru a răspunde la 

întrebări. Asigurați-vă că ați setat limita de timp la partea superioară de 5 minute. Elevii pot 

folosi nume de cod sau nume de ecran numeric pentru anonimitate, dacă se dorește. Creați 

pretesturi pentru a oferi elevilor talentați "testarea" materialelor deja învățate. Elevii pot vedea cu 

ușurință opțiunile și pot alege răspunsuri folosind un browser de pe un laptop sau pe orice alt 

dispozitiv. Faceți-o o provocare de clasă! Utilizați acest instrument la începutul unui nou capitol 

sau al unei unități. Elevii pot vedea cine se află în partea de sus a clasamentului în timpul jocului 

și poate chiar să pună întrebări în timp ce trece prin test. Folosiți acest instrument frecvent pentru 

a obține un instantaneu al înțelegerii de către fiecare student a conținutului. Tipăriți rapoartele 

individuale ale studenților pentru a fi utilizate în timpul conferințelor părinților și întâlnirilor IEP 

Ca și în cazul altor instrumente în care există un consiliu de conducere, este util să existe un 

mediu de colaborare în care concurența nu este obiectivul, ci să lucreze împreună și 

îmbunătățirea este importantă. 

1.Creere cont 

Se intră pe platforma https://quizizz.com/  

 

 
După completare se trece la pasul următor.Alegi profesor și mergi mai departe. 

 

 
 

 

https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
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              Apoi se intră pe pagina personală. 
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 Se pot creea și colecții pentru a găsi și a ordona testele mai ușor. 

 
Așa arată un test. 
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 Se apasă pe live game si apare 

 
Se apasă Proceed și apare codul care trebuie dat elevilor pentru a putea juca .După ce 

elevii se înscriu profesorul dă start. 
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La final se poate verifica rapoartele fiecărui elev  și se pot și trimite elevului pe email. 

 
Apoi se poate verifica și vedea fiecare răspuns și ce greșeli au fost făcute de elevi. 

 
La final putem accesa o prezentare generală a răspunsurilor. 

 
            Există și un mod de revizuire al testului. 
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Bibliografie: 

 https://www.teachersfirst.com/single.cfm?id=16739  

 https://www.youtube.com/watch?v=bz0fB4u9uF8     Tutorial 

https://quizizz.com/admin/private 

 

 

https://www.teachersfirst.com/single.cfm?id=16739
https://www.youtube.com/watch?v=bz0fB4u9uF8
https://quizizz.com/admin/private
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3.EDMONDO    http://www.edmodo.com/  

Edmondo este o platform gratuită de învățare socială bazată pe profesori .Edmondo pune 

accentul pe colaborare,descoperirea și partajarea de noi resurse și bune practice,accesul la cele 

mai  recente aplicații educaționale și instrumente de management al clasei. Edmondo este un site 

educațional diferit de oricare rețea socială,acesta luând ideile le rafinează și le face potrivite 

pentru o sală de clasă.Folosind Edmondo ,elevii și profesorii se pot apropia și se pot conecta 

făcând schimb de idei,probleme și sfaturi utile. 

Edmondo este gratuit și orice elev,profesor,părinte poate creea un cont gratuit.Operează ca o 

platformă socială similară cu Facebook pentru a comunica anunțuri și sarcini online. 

Edmondo este disponibil pe web,iPhone,iPads și dispositive Android devenind o rețea socială 

care leagă profesorii de elevi și de părinți.Profesorii pot folosi Edmondo pentru a distribui 

elevilor sarcini,pentru colaborare și îndrumare. 

 Cum creez un cont Edmondo? 

 Se accesează www.edmondo.com   

 Selectați butonul "Sunt profesor" și apoi se completează câmpurile care apar pe 

ecran în formularul de înregistrare și selectați butonul" Înscrieți-vă"pentru a 

finalize procesul de înscriere.Procesul este simplu,gratuit și accesibil. 

 Cum îți schimbi numele pe Edmondo? 

 Editați setările contului dumneavoastră (professor). Selectați pictograma "Săgeată 

în jos" de lângă imaginea de profil din bara de instrumente din dreapta sus. 

 Faceți clic pe opțiunea "Setări" din meniul derulant. 

 După efectuarea modificărilor, vi se va solicita să vă verificați parola. 

 Asigurați-vă că faceți clic pe "Salvați modificările" după ce ați efectuat modificări 

în pagina Setări. 

 Cum creezi o clasă pe Edmondo? 

 Pentru a începe să utilizați grupurile mici, urmați pașii de mai jos: 

 Selectați grupul dorit din panoul din stânga al paginii dvs. de pornire Edmodo. 

http://www.edmodo.com/
http://www.edmondo.com/
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 Selectați butonul "Creați un grup mic" din partea superioară a barei laterale de 

grup. 

 Introduceți un nume de grup mic și faceți clic pe "Creați". 

  

  
 

Creerea unei clase de elevi. 
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Pagina clasei și generarea codului clasei.Apoi pentru clasa se pot genera și grupuri mici de lucru. 

 
Inviți elevii în clasă. 
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 Cum elimin o clasă,un grup sau un elev de pe Edmondo? 

 Faceți clik pe clasa,grupul pe care doriți să  le eliminați din bara laterală din 

stânga. 

 Selectați butonul"Setări"din partea dreaptă a panoului din mijloc. 

 Selectați "Retragere"din caseta care apare 

 Faceți clik pe Da pentru stergere 

     Grupul se află sub supravegherea profesorului,iar acesta are posibilitatea de a șterge 

conținutul distribuit de elevi dacă îl consideră neadecvat. 

În cazul în care în grup ajung și persoane care nu fac parte din clasa respective profesorul poate 

schimba codul de acces,iar membrii nedoriți pot fi șterși manual. 

Elevii nu pot comunica unul cu celălalt decât dacă se adresează tuturor elevilor din grup. 

Accesul părinților se face tot pe baza unui cod generat de profesor . 

Ei se conectează pe Edmondo ca părinți și introduce codul primit de la professor. 

 

 

 Se pot creea teste? 

Da se pot creea quizzes ,sondaje,teme.Răspunsurile pot fi cu multiplu 

răspuns,potrivire,răspuns scurt,de completare.Pot fi date ca temă ,pot fi verificate. 
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             PROIECT ERASMUS+                  PREDAREA-ÎNVĂȚAREA PRIN TIC                  2018-1-RO01-KA101-047662   

30 

 

 
Bibliografie: 
http://www.elearning.ro/platforma-elearning-edmodo  

http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/Edmodo%20User%20guide.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=nHtwgZEHzNs&list=PLn4MtYWkalFlFJ78Lvykgcz

HDvIHzJbXZ  

https://www.youtube.com/watch?v=luKLfzqN0_E&index=10&list=PLn4MtYWkalFlFJ7

8LvykgczHDvIHzJbXZ  

 

 

Acest proiect a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +. 

Responsabilitatea pentru conținutul acestui articol revine în întregime autorului. 

 

http://www.elearning.ro/platforma-elearning-edmodo
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/Edmodo%20User%20guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nHtwgZEHzNs&list=PLn4MtYWkalFlFJ78LvykgczHDvIHzJbXZ
https://www.youtube.com/watch?v=nHtwgZEHzNs&list=PLn4MtYWkalFlFJ78LvykgczHDvIHzJbXZ
https://www.youtube.com/watch?v=luKLfzqN0_E&index=10&list=PLn4MtYWkalFlFJ78LvykgczHDvIHzJbXZ
https://www.youtube.com/watch?v=luKLfzqN0_E&index=10&list=PLn4MtYWkalFlFJ78LvykgczHDvIHzJbXZ
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