
                                                                                                                                    

 

 

 

Ghid de utilizare pentru Cont Director Școală 

Secțiunea Învățare și testare online - www.digitaliada.ro 

 

 

 

 

 



 

Director/Școală  

Interfața este împărțită în 2 secțiuni principale: 

I. Secțiunea din dreapta permite directorului vizualizarea, în timp real, a situației de la nivelul întregii școli. Acestă situație 
se referă la: 

 numărul de profesori activi pe platformă;  
 numărul de teste active pe platformă;  
 lecțiile active pe platformă; 
 numarul total de profesori înscriși pe platformă din școala respectivă; 
 numărul total de părinți; 
 numărul total de clase; 
 numărul total de elevi. 

 

II. Secțiunea din stânga se împarte în 11 secțiuni individuale, ce se pot accesa dând click pe fiecare, astfel încât directorul 
să aiba o situație mai detaliată . 

 
 



1. Secțiunea Elevi  permite directorului să adauge elevi la o anumită clasă și șă vizualizeze toți 
elevii înscriși pe platformă. 

 
 

2. Secțiunea Părinți   permite directorului să adauge părinți și să vizualizeze toți părinții înscriși pe 
platformă. 
  

3. Secțiunea Clase   permite directorului să vizualizeze atât clasa despre care dorește să obțină 
informații,  cât și rezultatele obținute de elevi de-a lungul unui semestru, la o anumită clasă și la un anumit test cât și 
media tuturor testelor la care au participat. 

 

 

 



4. Secțiunea Teste Online  are patru componente: 
 Librărie teste: unde se pot vizualiza toate testele create de toți profesorii, nu doar testele create de 

profesorii din școală, se pot adăuga comentarii legate de un test anume, se pot adăuga reacții. 

 

Dacă se dorește copierea acestui test pentru a face mici modificări în funcție de nivelul clasei, în 

secțiunea Acțiune se apasă pe cele două pagini , apoi pentru siguranță se întreabă dacă se 
dorește o copie în librăria proprie,iar testul va fi copiat în secțiunea Testele mele . 
 

 Testele mele: odată copiat testul în testele mele, profesorul are posibilitatea să-l reediteze sau să-l 

ștearga dacă dorește.  



 

        Creează Test -  Profesorul are posibilitatea de a crea teste pe grade de dificulatate, în funcție de 

nevoile elevilor; testul se poate relua de mai multe ori( la decizia profesorului); timpul este selectat de 

profesor( timpul este pentru tot testul, nu doar pentru o singură întrebare), profesorul are posibilitatea 

să alegă dacă dorește să-și publice testul în Librăria de teste Digitaliada sau nu.  

 

 



 

  Statusul – In lucru se referă la faptul ca profesorul  mai lucrează la test, Statusul – Activat se referă 

la faptul ca testul este activ și poate fi văzut/rezolvat de elevii cărora le-a fost alocat, Statusul – 

Dezactivat se referă la faptul ca testul poate fi văzut doar de profesorul care l-a creat.  

 

 

 Testele se pot personaliza și se poate alege din cele 5 tipuri de răpunsuri la întrebări: alegere multiplă, 

adevărat/fals, răspuns scurt, opțiuni și încărcare fișier. 

 



 



      

 Corectează test- profesorul are posibilitatea de a corecta testul elevului, și de a reveni asupra testului 

dacă sunt unele neclarități 

 



 

5. Secțiunea Lecții  unde directorul poate să vizualizeze activitatea elevilor la lecțiile de matematică, câte 
greșeli au avut la fiecare nivel de exerciții, timpul în care a efectuat acele exercuții și lecțiile la care nu a participat. 

 



 

6. Secțiunea Mesaj    are două componente: 

 se poate trimite mesaj individualizat 



 

 se poate trimite mesaj la un anumit grup(profesori, elevi, părinți) 
 

 

7. Secțiunea Catalog teste care permite directorului să vizualizeze rezultatele elevilor 

pe clase   și individual  



 
 

8. Secțiunea Profesor   care permite directorului să adauge toți profesorii din școala respectivă, 

să editeze și chiar să șteargă informația profesorului( în eventualitatea unui transfer, detașare). 

 

9. Secțiunea Calendar Activități  permite directorului să vizualizeze când sunt 

programate teste sau evenimente de către profesorii din toată școala și să adauge, la rândul lui, activități.  



 
 



 

10. Secțiunea Bibliotecă  permite directorului să caute,să descarce resurse uploadate în 

Bibliotecă , să evalueze materialele oferind steluțe de la 1 la 5 și să adauge materiale. 



 
 

11. Secțiunea Înștiințare   permite directorului să trimită înștiințare tuturor profesorilor, elevilor, 

părinților. 

 
 

 

 

 

 

 


