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În cadrul sesiunilor precedente am aflat/învățat:

 cum proiectăm activitățile educaționale la distanță;

 cum comunicăm digital sincron/asincron (Zoom, Skype);

 cum creăm un video educațional prin capturarea ecranului

(Screencastify, Apowersoft, MovieMaker);

 cum realizăm managementul digital al documentelor (instrumente

Google Drive, Google Docs, Google Slides, Google Forms).



Întrebări puse pe parcursul sesiunii precedente

1. Este posibil ca la elev să se afișeze câte o întrebare succesiv și nu tot 

testul în întregime?

2. Este posibilitatea de a crea rebus sau puzzel în Google docs?

3. E posibil de cronometrat timpul în formulare?

4. Toate chestionarele se păstrează în google mult timp? sau se șterg la un 

timp?

5. Putem din Drive să imprimăm fără a descărca?



01 Modalități de creare a 

prezentărilor interactive

02 Aplicații pentru crearea 

prezentărilor interactive

Cuprins:



Modalități de creare a prezentărilor interactive

Lista de lucruri noi la tema 

prezentată

Mentimeter, Slider

online

Încorporați un videoclip de 

maxim 3 min

f2f

• a sublinia argumente;

• a adăuga pauze pentru public 

când prezentarea este mai 

mare.

Youtube

online

Spargerea 

gheții

Fișiere 

video

Prezentarea colegului

Lucrul în perechi

f2f



Modalități de creare a prezentărilor interactive

Lista de lucruri noi la tema 

prezentată

Google Slides, Power Point

online

Încorporați un test

f2f

Google Forms, Plickers

online

Prezentare 

neliniară

Test 

interactiv

Legături între diapozitive

f2f



Modalități de creare a prezentărilor interactive

Publicul adresează întrebări

Pauze

online

Nu vorbi tot timpul

f2f

Muzică și efecte sonore

online

Sesiuni de 

Î$R

Narațiune 

audio

Includeți slide-uri cu întrebări 

(Ce credeți despre...?)

Puneți întrebări

Diapozitive cu efecte sonore

pentru a scoate în evidență

evenimente importante

Înregistrați în prealabil unele 

diapozitive



Modalități de creare a prezentărilor interactive

Poll quizz

Mentimeter, Hersay

online

Grupuri mici

f2f

Mentimeter, Hypersay

online

Sondaje

Întrebări de 

discuție

Cel mai pupular răspuns

Votare cu ridicarea mainilor



Modalități de creare a prezentărilor interactive

Adăugați grafice și diagrame 

animate

Animație distractivă

online

Informații captivante și 

ușor de înțeles

f2f

Diagrame, Grafice, tabele 

statistice

online

Tranziție 

și 

animație

Vizualizarea 

datelor

• obiecte;

• slide-uri;

• prezentare.

Efecte de animație 



Soluții:

Soluție simplă, care combină

prezentările tradiționale bazate pe

diapozitive cu oferirea de

interacțiuni atrăgătoare pentru a

menține atenția publicului dvs.,

dar și pentru a vă permite să

studiați.

01

03

SLIDO

02 GLISSER

MENTIMETER



Hypersay

o unealtă prin care 

poți pune elemente de 

interactivitate într-un 

Power Point, precum 

chestionare, sondaje 

sau poți vedea cine se 

uită la document în 

timp real

Cristian Dinu și 

Paul Balogh au 

construit două 

produse:

1. Learn Forward

2. Hypersay

digitalizarea 

manualelor din școli.



Soluție e-Learning

– prezentări 

interactive 

Cadre didactice de 

orice specialitate

Școli, colegii, 

universități din 

170 țări

Hypersay



Hypersay

Cum funcționează?
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Crează cont 

profesor 

Conectare 

utilizator 
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Încarcă

Google Slides

Încarcă 

Power Point



3
. 
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Titlul prezentării

Sincronizarea paginilor

Permisiune numai utilizatorilor înregistrați

Întrebări anonime

Moderarea întrebărilor

Zidul cu întrebări

Filtru de cuvinte

Redare video în timpul live 

Formular de feedback



4. Adăugarea interacțiunii

Interactive

Fără întrebări Da
cu alegere single 

/ multiplă
Sondaje

Imagini

Întrebări 

deschise
Întrebări

videoclipuri

încorporate Video

scale de 

opinie
Scale

Imagini Text





5. Gratuit sau Upgrade PRO?

până la 200 de persoane / studenți

/ participanți

Credit 9,99 USD/lună (anual)

Publicul > 

20 Persoane

până la 200 de persoane / studenți

/ participanți

Credit 3,99 USD/sesiune

până la 200 de persoane / studenți

/ participanți

Credit 14,99 USD/lună (lunar)



6. Mergeți în direct



7. Moderarea întrebării

a) Toate întrebările vor

fi în așteptare până

când sunt acceptate

sau respinse.

Prezentatorii pot 

împărtăși legătura de 

moderație

b) Un coleg poate acționa

ca moderator pentru Zidul

cu întrebări.

Membrii audienței își vor

vedea întrebările în

așteptare în gri, până când

vor fi acționate



8. Rapoarte

Performanța generală a 

prezentării

Activitatea tuturor

participanților

Răspunsurile tuturor

participanților

Întrebările tuturor

participanților

Rata de implicare a 

tuturor participanților

Tendințele de implicare a  

tuturor participanților



În cadrul sesiuni următoare vom afla/învăța:

1. Cum creăm prezentările interactive utilizând Mentimeter;

2. Cum creăm testele electronice utilizând TestMoz.



Vă mulțumesc pentru atenție!

veveritat@gmail.com


