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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);

 care sunt modalitățile de creare a prezentărilor interactive;

 cum creăm prezentări interactive utilizând platforma Hypersay.



01

Mentimeter - crearea 

prezentărilor interactive

02
TestMoz – crearea testelor 

electronice 

Cuprins:



Alte soluții crearea prezentărilor interactive :

Mentimeter, PresentersWall, 

ShakeSpeak permite să 

interacționezi în timp real cu un 

grup-țintă. 

Cu ele putem crea sondaje la care

grupul-țintă poate da răspunsul

folosind orice dispozitiv conectat

la internet (de ex., smartphone).

01PresentersWall

02 ShakeSpeak



Mentimeter

Permite crearea 

prezentărilor interactive 

cu obținerea unui feed-

back instant.



Cum funcționează?

1. Crearea contului de utilizator

2. Crearea prezentării-

chestionar

3. Derularea prezentării/ 

sondajului
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Utilizând social media

Adresa email
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Prezentare nouă



Tipuri de întrebări/itemi

Cloud Word
Deschis încheiat

100 de puncte
Alegere multiplă

Matrice 2 cu 2

Scală

Cine va castiga?



Tipuri de întrebări: 2.1. Alegere multiplă

Alegerea multiplă permite participanților

să aleagă mai multe opțiuni corecte din

lista de opțiuni.



Tipuri de întrebări: 2.2. Cloud Word

Un nor de cuvinte permite participanților

să descrie ce gândesc într-un singur

cuvânt.



Tipuri de întrebări: 2.3. Scală

Opțiunea Scală permite partricipanților să 

își împărtășească opinia pe scală de la 0 la 

5 pe o anumită problemă.



Tipuri de întrebări: 2.4. Open ended

Întrebarea deschisă permite participanților

să scrie în mod liber răspunsurile la

întrebare (maxim 140 caractere).



Tipuri de întrebări: 2.5. 100 puncte

În acest caz participanții pot distribui 100 de

puncte pentru a da prioritate alegerilor.

Ratingurile vor fi afișate în procente. Cea mai

populară alegere va apărea în prim plan.



Tipuri de întrebări: 2.6. Matrice 2 x 2

O întrebare matricială 2 x 2 permite 

participanților să noteze răspunsuri pe două 

variabile. Răspunsurile apar apoi într-o matrice.



Tipuri de întrebări: 2.7. Cine va câștiga?

În acest caz participanți vor putea să

selecteze un câștigător.
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Accesează
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Codul de acces

Numele participantului

www.menti.com Imlicarea participanților



Rezultate
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Configurari

Ritmul de prezentare

Limba

Întrebări din partea 

publicului
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Ritmul de prezentare controlează modul în care 

publicul poate derula prezentarea

Când doriți ca publicul să pună întrebările?

Pe toate diapozitivele

Numai pe diapozitive de tip Q&A

Permiteți publicului să vadă întrebările celuilalt



Exersăm: 

Accesați www.menti.com

Cod: 50 97 00



Permite organizarea 

evaluării la distanță.

Creat de Matt 

Johnson, un student 

de la Universitatea de 

Stat din Washington, 

Vancouver:



TestMoz: Avantaje

Aspect profesional

Interfață simplă și 

prietenoasă

Pentru crearea sau 

parcurgerea testului nu 

este nevoie de 

înregistrare

Oferă rapoarte detaliate. Avem 

posibilitatea să vedem statistica 

răspunsurilor elevilor și să exportăm 

datele în format CSV (tabelar)

Pe pagina testmoz.com 

nu găsim publicitate

Parola protejata



Crearea testului01

Crearea întrebărilor. Publicarea testului02

Accesarea și parcurgerea testului03

Verificarea răspunsurilor04

TestMoz



1. Crearea testului

1 https://testmoz.com



1.1. General Settings

1 Test name

putem modifica titlul 

testului

Introducem parola de 

acces Introducem repetat 

parola de acces



1.2. Basic Settings

putem insera o introducere care va 

fi afișată la începutul testului.

Alegem template



1.3. Basic Settings

Selectăm limba interfeței de lucru

Afișați toate întrebările de test 

pe o singură pagină

Afișați o întrebare pe pagină

Întrebările testului vor fi afișate 

în ordine aleatoare.

Aceste setări controlează ce se 

întâmplă după ce testul este finalizat 

și trimis de către profesor.



1.3. Basic Settings

Putem insera o concluzie care va fi 

afișată după trimiterea testului.

Afișați un mesaj personalizat 

dacă studentul a trecut sau nu

Scorul

Întrebările testului vor fi afișate 

în ordine aleatoare.

• Indicați dacă răspunsul lor a 

fost corect sau incorect

• Afișați răspunsul corect

• Afișați explicația



1.4. Access Control
Cât timp trebuie să facă testele pentru a 

finaliza testul?

Cronometrul începe momentul în care intră în 

test și continuă chiar dacă se închide din test.

Oricine are parola

Oricine introduce un 

identificator unic De câte ori poate rezolva cineva 

testul?

Oricine introduce o 

adresă de e-mail Ce ar trebui să introducă participanții 

la test pentru a se identifica?
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Funcționalitatea 

browser-ului

Notificări



2. Crearea itemilor

1 https://testmoz.com



2. Crearea itemilor

Întrebări gradate

Sondaj

Alte



Tipuri de itemi

Adevărat /Fals
Cu răspuns multiplu

Alegere multiplă

Cu completarea spațiului 
liber.

Eseu

Potrivire



3. Accesarea și parcurgerea testului

1 Publicarea



3. Accesarea și parcurgerea testului

1 https://testmoz.com/q/2906556



4. Verificarea răspunsurilor

1 https://testmoz.com/q/2906556



Vă mulțumesc pentru atenție!

veveritat@gmail.com


