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SOCRATIVE 

Instructiuni de utilizare 

 

Socrative este un instrument de evaluare pentru a obține date instantanee de la elevi. 

Se pot crea diferite teste, variante multiple, adevărat / fals, sau teste cu răspuns scurt,  

rezultatele fiind afișate în timp real, apoi descărcate și se pot face rapoarte în funcție de 

clasa, întrebare sau student. Un instrument ușor de utilizat, pentru a crea evaluări formative 

și pentru a obține rezultate în timp real. Cu Socrative,  profesorii pot antrena clasa cu exerciții 

educaționale: chestionare, sondaje rapide, bilete de ieșire (pentru a avea feedback-ul 

elevilor despre acest subiect si cat de eficient ai fost în explicarea ei). 

Accesati www.socrative.com, se va deschide urmatoarea fereastra: 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
http://www.socrative.com/
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Pentru conectere ca profesor, click pe “Teacher Login”, iar conectarea se poate face 

utilizand contul google. 

 

 La conectare, se atribuie automat un nume/numar al clasei, care se poate modifica 

de catre profesor si se comunica elevilor. 

 

Interfata este impartita in 5 sectiuni ce se pot accesa dand click pe fiecare din bara 

de sus. 

„Launch” – lansarea testelor, cu optiuni privind modalitatea de lansare si feedback 

 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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 “Quizzes” – crearea testelor, cu optiuni de creare sau import a testelor, precum si 

toate testele create si importate, dar si rapoarte. 

 

 “Room” clasele create 

 

 “Reports” rapoarte 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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“Results” – rezultate in timp real, sectiune activa doar in momentul lansarii testului. 

 

 

 

Crearea testelor 

Pentru crearea testelor se foloseste sectiunea “Quizzes” si optiunea “Create Quiz” 

 

deschizandu-se pagina in care se creeaza propriuzis testul.  

 

 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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Fiecarui test i se atribuie un numar “SOC” cu ajutorul caruia se poate cauta testul in resurse. 

 

Primul lucru pe care trebuie sa il facem e sa dam un nume testului, 

 

Apoi sa alegem tipul de test: 

 

  

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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De exemplu, pentru un test la care trebuie sa raspundem cu adevarat/fals, selectam 

True/Fals si se deschide urmatoarea fereastra: 

 

in care adaugam pe rand intrebarile, selectam raspunsul corect si apoi salvam testul. 

 In cadrul unui test se pot folosi un singur tip de intrebari sau combinate: 

 

  

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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Pentru intrebarile cu alegere multipla, se completeaza intrebarea si variantele de 

raspuns, bifandu-se varianta corecta. 

 

 Fiecare item in parte se salveaza, dupa care se poate reveni pentru editare daca 

avem modificari de facut, iar la final, click pe “save&exit”. 

 

Tot in sectiunea “Quizzes”, exista opriunea “Import Quiz”, cu azjutorul careia avem 

posibilitatea de a importa teste deja create. 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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 Importarea unui anumit test se face cu ajutorul numarului “SOC” 

 

Pentru a afla numarul “SOC” al testului dorit, parcurgem urmatorii pasi: 

Accesam pagina ste-ului, in sectiunea “Resources”, avem optiunea de “Help Center” 

 

Se deschide o zona de cautare in care scriem “Quiz list” 

 

iar din rezultatele obtinute se alege: 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html


                                                   

 Web Platforms for the Classroom – Curs 6 

9 
 

apoi 

 

Se deschide lista testelor... 

 

  

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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...din care copiem numarul “SOC” al testului care ne intereseaza si il introducem in fereastra 

deschisa dinoptiunea “Import Quiz” 

 

 

Testul importat il regasesc la sectiunea “Quizzes”, optiunea My Quizzes” 

 

Optiunea “Reports” si “Results” 

     

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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Conectarea elevilor 

 

  

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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Se introduce numele clasei comunicat de profesor,  

 

click “Join” , apoi elevul isi introduce numele, click “Done”... 

... apoi rezolva testul. 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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Iar la final apare si raportul... 

 

Argumente: 

Pro: ușor, intuitiv, puteți importa chestionare create de alți profesori (dacă aveți numărul    

"SOC"), puteți descărca rapoarte în mai multe moduri diferite. 

Contra: numai în timp real, rezultate live, număr limitat de instrumente. 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html

