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STUDYSTACK 

Studystack este un instrument gratuit care îi ajută pe elevi să memoreze 

informații într-un mod distractiv dar mai ales stimulează implicarea activă a acestora. 

Elevii și profesorii pot crea propriile lor seturi de Flashcard-uri sau să  folosească 

flashcard-uri care au fost deja create. Pentru fiecare set de flash-urilor introduse, site-ul 

StudyStack genereaza automat peste o duzină de jocuri utilizate de către elevi pentru  

studiu sau pentru recapitularea materiei de studiu, reducând astfel plictiseala.  

StudyStack și inițierea 

Odată ce o noțiune nouă a fost introdusă, ea nu va fi imediat memorată. Elevii au 
nevoie de mai multe repetări, exersări  respectiv să întâlnească noua noțiune într-o 
varietate de contexte și de-a lungul unei  perioade extinse de timp. StudyStack este o 
resursă extrem de eficientă pentru profesori și elevi în consolidarea strategiilor de 
instruire în toate domeniile. StudyStack stimulează interesul elevilor și favorizează 
conștientizarea învățării.  

Metodele adecvate de utilizare pot include: 
- cuvintele care se potrivesc și semnificațiile lor 
- Găsirea unui sinonim sau antonim  
- Utilizarea  de imagini (acolo unde este cazul) 
- Integrame  
- Teste  

  

StudyStack și competențele cheie 

"Elevii au nevoie de o 

gamă largă de abilități care 

să-i ajute să facă față 

numeroaselor provocări care 

pot apărea. Ele dezvoltă 

abilități specifice în domeniile 

lor și nu numai. Dar există, de 

asemenea, un set mai larg de 

competențe, care sunt 

necesare pentru a sprijini 

elevii în viața lor personală și 

socială. Ne referim la acestea 

ca  fiind competențele-cheie 

ale ciclului de juniori. 

Dezvoltarea fiecareia dintre 

competențele-cheie într-un 

mod integrat, va avea ca 

rezultat  elevi mai buni. 

"NCCA, competențe-cheie ale 

Junior Cycle, 2013 



 

Crearea unui cont    
 
Deschideți un browser și introduceți în bara de adrese  www.studystack.com”  și iată 
cum arată fereastra aplicației StudyStack: 
 

 
Folosind bara de derulare din partea dreaptă coborâți în pagină. 
 
 
În partea  de jos a acestei pagini aveți : 
 

 
             
 apăsați pe "Sign Up". 
 
 
și în fereastra nou apărută 
 

http://www.studystack.com/


 
 

completați datele dumneavoastră.  

Dacă intenționați să partajați setul de resurse pe care le creați cu elevii 

dumneavoastră, încercați  să alegeți un nume de utilizator de care aceștia să-și poată 

aminti ușor: fie prin utilizarea subiectului sau a disciplinei. 

După ce ați completat cele trei câmpuri (nume utilizator, parola și o adresă validă 

de e-mail) apăsați butonul  “Sign up” .  

În acest moment aveți cont pe Studystack! 

 

 

Crearea unui set  de flashcard-uri pe StudyStack 

 

 
 

Pentru crearea unui set de flashcard-uri activați butonul “Create a new stack” din  

partea dreaptă sus a ferestrei. 



Pentru început se vor completa datele primare legate de acest set de flashcard-uri: 

nume, descriere și stabilirea unor caracteristici (intrebare/răspuns, termen/definitie, 

particular, permit editarea și altor utilizatori, privat/public, categorie ) 

 
Asigurați-vă că ați completat toate detaliile mai sus menționate în fila Setări, apoi 

faceți click pe "Save  Changes". 

 

Faceți click pe tab-ul “Data”pentru a completa  vocabularul / conceptele cheie/ 
definiții concise, adică setul de flashcard-uri propriu-zis . 

 

Faceți click pe x  dacă 

considerați că nu aveți nevoie de acest 
card.  Atenție odată șters cardul nu mai 
poate fi recuperat ci doar rescris      

 
faceți clic pe “add blank rows” 

(adăugă rânduri goale) în cazul în care 
aveți nevoie carduri  

 

 
 
și apoi când ați terminat faceți clic pe "Save Changes".(Salvați modificările) 

odată finalizat setul de flashcard-uri poate fi folosit sub oricare din formele: 



 
 

Utilizarea/Modificarea unui set  de flashcard-uri deja creat 

 

Pentru a găsi toate StudyStack-urile existente, faceți clic pe "Dashboard" și faceți 

clic pe orice set pe care doriți să-l jucați. 

 
  

De asemenea StudyStack-urile existente pot fi modificate (edit)  sau șterse 

(delete). 

Este indicat  parcurgerea unui StudyStack  utilizând  flashcard-urile înainte de a-l 
juca folosind celelalte forme. Pe măsură ce se parcurg flashcard-urile, există  
posibilitatea sortării acestora  pe "carduri corecte" (cele ale căror răspunsuri le știm) 
sau "Carduri incorecte"(cele de a căror răspunsuri nu suntem siguri sau nu le știm ), 
urmând ca la final să revenim asupra celor din a doua categorie. Sortarea se face 
apăsând butonul categoriei din care vrem să facă parte flashcard-ul. 



 
 
 Dacă în timpul derulării descoperiți o greșeală pe un flashcard sau pur și implu 
doriți să-l modificați faceți click pe “fix”, iar în fereastra nou apărută operați modificările 
dorite, având grijă ca la final să apăsați butonul “Save” 
 

 
 

Butonul “Restart”  repornește StudyStack-ul iar activarea butonului “Shuffle” 
amestecă cardurile. De asemenea dacă dorim să vedem cealaltă parte a flashcard-ului 
bifăm/debifăm butonul “show definition first”.  



 
 

 

 

În cazul în care doriți să adăugați imagini,  deschideți fereastra cu studystack-
urile create  

 

            
 
   iar apoi apăsați butonul “edit” din dreptul setului la  care doriți să adăugați imagini și 
activați tab-ul “Slides” 



 
 pentru a juca jocul dați click pe tab-ul țintă diapozitive și urmați instrucțiunile descrise în 
video disponibile aici, în "show me how". 
 
 
Utilizarea/Modificarea unui set  de flashcard-uri creat de alt utilizator 

 

 

În cazul în care doriți să copiați un alt studystack deja creat de către un alt 

utilizator, introduceți  în bara de căutare (evidențiată în roșu de mai jos) un cuvânt cheie 

și  apoi faceți  click pe "Căutare". 

 
 
 

Veți fi direcționat spre o listă de StudyStack-uri care vor conține cuvântul cheie 
introdus sau dacă  ați   un nume de utilizator la lista cu StudyStack-urile acestuia.   



 
 
Astfel că în lista apărută facem click pe studystack-ul dorit care se va deschide  

 
 
Iar în partea de jos a paginii găsim butonul   “export” pe care facem click.  

 
Iar în partea de jos a paginii găsim butonul   “export” pe care facem click.  
Aceasta va determina deschiderea unui fișier   de preferat cu aplicația Notepad 



 
 
 
Urmând să copiem  tot textul pe care îl vom găsii fișierul deschis cu Notepad: 
 

 
 

- Selectarea întregului text : Ctrl+A 
- Copierea texului selectat : Ctrl+C 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   Revenim în Dashboard unde vom activa butonul „Create a new stack”  
 

 
 
 
Dar după ce vom completa tab—ul „Settings”  (setări),  ca pentru un nou set de 

flashcard-uri,  
 

 
 
atunci cînd vom ajunge tab-ul „Data” ,  



 

în colțul din dreapta jos aveți un buton „Import text”. Așa că în loc să completăm 
fiecare flashcard în parte vom face click pe acest buton  

 

 
 
 
Iar în caseta text apărută lipim textul copiat în clipboard (Ctrl+V) 

 
 
Odată lipirea fiind făcută vom da click pe butonui „Import” iar studystack-ul este 

gata. Textul care a fost importat va fi introdus în secțiunile pentru termeni / definiții sau 
întrebări / răspunsuri, pe care le-ați selectat în fila "Settings". In acest stadiu, poate fi 
util să se verifice că toți termenii și definițiile sunt corecte și adecvate și, dacă este 
necesar, să se facă unele modificări. 

Tot ce mai aveți de făcut este să  salvați modificările activând butonul "Save 
changes" și noul set de flashcard-ui este gata să fie folosit. 

. 
 

 

 



 

Sugestii de utilizare a aplicației StudyStack 

 

Disciplina Sugestii 

Toate disciplinele - Noțiuni și definiții 

- Întrebări și răspunsuri 

Comerț - țări și moneda 

- tări  și limba oficială 

Literatura - autori și opere 

- citate și personaje 

Geografie -  țări și capitale 

- țări și caracteristici fizice/sociale/economice 

- munți/ape și caracteristici 

Istorie - personalități și organizații 

- evenimente si localizare în timp 

- țară și lideri  

Literatură străină - autor și operă 

- vocabular română – limba ....... 

Matematică, Fizică, Chimie - formule și aplicații 

- formule și noțiuni 

 

„” 
 


