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Prezentarea platformei on-line „Kinderpedia”
Ghidul curent a fost realizat în urma experienței personale acumulate în activitatea cu platforma.
Ghidul are caracter orientativ.
Unele informații pot fi eronate, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul platformei sau a experienței
subiective.
Pentru realizarea ghidului a fost creată o școală fictivă, cu scopul evidențierii funcțiilor disponibile
managerilor, profesorilor, elevilor.
Informații suplimentare privind platforma Kinderpedia sau modul de utilizare al acesteia pot fi obținute la
adresele:
https://kinderpedia.co/, https://docs.kinderpedia.co/ro/
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1. Prezentarea generală a platformei
Kinderpedia este o platformă on-line ce facilitează procesul de învățământ, procesul de management și comunicare din
cadrul instituției școlare. Este disponibilă în format web la adresa https://kinderpedia.co sau ca aplicație Android/iOS.
Facilități generale:
1. Posibilitatea organizării resurselor umane într-un mod accesibil;
2. Permite realizarea, organizarea și vizualizarea activităților școlare de către management, profesori, elevi;
3. Monitorizarea prezenței și notarea elevilor;
4. Facilitează organizarea de conferințe video;
5. Permite crearea de teme pentru acasă, primirea temelor completate, corectarea acestora;
5. Include un sistem de comunicare integrat în platformă între personalul instituției, elevi, familie; (live sau tip e-mail);
6. Oferă posibilitatea creerii unei librării multimedia și stocării materialelor didactice în cadrul platformei;
7. Permite crearea de evenimente, chestionare, informări periodice (newsletter);
8. Generarea de rapoarte privind prezența, activitățile desfășurate, video-conferințele susținute etc.
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2. Crearea unui cont de manager în platforma Kinderpedia
Conturile kinderpedia pot fi:
- Conturi de manager/al instituției de învățământ;
- Conturi ale profesorului;
- Conturi ale elevilor și părinților;
Conturile pot fi accesate prin interfața web, sau prin aplicații dedicate Android sau iOS: elevii vor descărca
aplicația „Kinderpedia”, profesorii „Kinderpedia – profesori” din magazinul de aplicații specific fiecărei
platforme.
Etape în creerea unui cont pentru instituție:
- Accesarea https://www.kinderpedia.co/ selectarea butonului „înregistrare”;
- Introducerea adresei de e-mail și parolei dorite pentru accesarea platformei;
- După apăsarea butonului „Creează cont” se va selecta tipul de cont dorit.
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2. Crearea unui cont de manager în platforma Kinderpedia
1. 2. 3. Se introduc informațiile instituției: nume,
telefon, website.
4. Se introduce numărul de elevi înscriși în cadrul
instituției;

1.
2.

3.

6. Se introduce orașul;

4.
5.
7.
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5. Se selectează țara;
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7. Se creează contul, apoi se citesc și acceptă
termenii și condițiile de utilizare, politica de
confidențialitate, etc.

3. Prezentarea paginii principale
După finalizarea înregistrării, veți fi
întâmpinați de ecranul principal –
dashboard.
În partea stângă se găsește meniul
(1), ce permite accesarea tuturor
modulelor platformei.
În partea din dreapta (2) pot fi
accesate rapid informații informații
privitor la personalul didactic,
elevi, părinți, activitățile
desfășurate, clasele și grupele de
copii, evenimente, resurse, fișiere
media, etc.
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1.

2.

3. Prezentarea paginii principale
Detaliile școlii pot fi
modificate, accesând „Contul
meu” (1), în partea din
dreapta-sus a paginii
principale.
În fereastra deschisă contul
Kinderpedia poate fi șters (2),
pot fi adăugate structuri noi
(+Adăugare locație nouă) (3)
sau pot fi modificate detaliile
școlii create prin apăsarea
butonului „Editează” (4).
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4.
3.
1.

2.

4. Managementul resurselor umane (cadre didactice, clase, elevi,
părinți)
Etape adăugare grupe:
1. Se selectează „Grupe/clase”
2. Se apasă „+Adaugă Clasa”

2.

3. Se introduce numele clasei
4. Se selectează culoarea și tipul
grupei (principală/opțională)
5. Se selectează cine se poate
înregistra în cadrul grupei
(părinți&elevi sau părinți)
6. Se apasă „Salvează”
Grupa/clasa creată o să fie vizibilă
în tabelul de mai jos.
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3.
1.

4.

5,

6.

4. Managementul resurselor umane (cadre didactice, clase, elevi,
părinți)
Etapele adăugării funcțiilor,
configurarea accesului
personalului școlar în platformă:
1. Se selectează „Management
personal” (1) din secțiunea
„Management”

2.
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2.

1.
3.

2. Se deschide Tab-ul „Funcții
Utilizatori” (2)
În mod default există funcția
„Manager” și „Educator”. Pot fi
adăugate funcții noi (3) (ex:
Contabil) iar accesul la facilitățile
platformei poate fi restricționat în
funcție de necesități (4).

3.

1.

4.

5,

4.

6.

4. Adăugarea personalului școlar în platformă
1. Se selectează
„Management personal”
(1) din secțiunea
„Management”
2. Se accesează Tab-ul
„Profesori/Educatori” (2)
3. Se apasă „+Adaugă
utilizator” (3)
Se introduc datele
cadrului didactic:
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2.
1.

3.

4. Adăugarea personalului școlar în platformă
1. Selectarea funcției
persoanei;
2. Alegerea claselor/grupelor
la care persoana va avea
acces în platformă;
3. Completarea adresei de email a persoanei;
4. Setarea unei parole de
acces pentru persoană
(poate fi modificată ulterior);

1.
2.
3.
4.
5.

5. Completarea datelor
personale (nume, prenume,
telefon, școală)
6. Sunt salvate modificările.
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6.

4. Adăugarea elevilor în clasele/grupele corespunzătoare
Pentru a înregistra elevii în aplicație este necesară o
adresă de e-mail validă.
1. Se selectează rubrica „Grupe/Clase”, apoi se alege clasa
la care se doresc invitați elevii.

asd

2. Înregistrarea elevilor se poate realiza în două moduri:
a) Distribuirea codului de invitație (2) ce va fi urmată de
înregistrarea individuală de către elevi;
b) Adăugarea manuală a elevului (nume/prenume) (3),
apoi invitarea acestuia (4).
3. Pot fi invitați și părinții elevului (5). Aceștia pot
vizualiza activitățile școlare, pot primi mesaje, pot
monitoriza evoluția elevului, etc.
Pentru a modifica informațiile despre un elev, se va da
click pe numele acestuia. Veți avea posibilitatea să
modificați numele, clasa elevului. Pot fi vizualizate și
modificate informații despre programul zilnic al elevului,
utilizatori, observații, informații medicale și fiziologice,
se poate șterge contul elevului.
Informațiile despre familia elevului pot fi văzute în
modulul „Familii”.
Funcția „+Transferă copil” (6) permite schimbarea clasei
în care acesta se află, sau transferarea informațiilor
acestuia la altă instituție ce folosește platforma.
Butonul „Atribuie profesor” (7) permite selectarea
profesorilor ce vor avea acces la clasă. Un profesor poate
fi eliminat de la clasă prin utilizarea butonului „exclude”
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1.
4.

2.
3.
5.

6.
7.

4. Exemplu e-mail invitație profesor/elev

Invitație profesor

Invitație elev
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5. Modulul Orar activități
Adăugarea activităților va fi
precedată de configurarea generală.
Se va accesa la rubrica „Orar
activități”, urmat de selectarea Tabului „Configurare” (1).
În această rubrică se poate selecta
intervalul minim de timp pentru o
activitate (2), se pot configura
calificativele sau alte badge-uri
disponibile elevilor (3).
În cazul elevilor din ciclul gimnazial,
nu este necesară configurarea
notelor. Această opțiune este
disponibilă în meniul de configurare
al activității.
Se vor confirma setările prin butonul
„Salvează”.
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1.

3.

5. Modulul Orar activități
Crearea unei activități și
adăugarea în calendar:
1. Se accesează meniul
„Orar activități”, Tab-ul
„Calendarul Activităților”;

2.

2. Se selectează clasa
pentru care se dorește
creerea unei activități;
3. Se apasă butonul
„Adaugă
Disciplina/Activitate”.

1.
3.
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5. Modulul Orar activități
În meniul apărut se pot stabili/scrie:
- Numele activității, culoarea și iconiția;
- Dacă activitatea vizează doar personalul școlii se va
bifa opțiunea „Staff only” (de ex: consiliu profesoral);
- Dacă activitatea este individuală, cu unul din elevii
clasei (ex: învățământ de sprijin sau la domiciliu);
- Dacă prezența este obligatorie;
- Dacă se va realiza evaluare. Opțiunile disponibile sunt:
fără evaluare, fețe zâmbitoare (pentru grădiniță), note
(1-10) sau insigne (calificativele configurate anterior);
- După configurarea acestor detalii, se salvează,
activitatea fiind adăugată automat în listă.
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5. Modulul Orar activități
- După crearea activității se pot verifica sau
modifica detaliile despre aceasta apăsând
butonul de editare (1).
- Activitățile create vor fi editate pentru a selecta
clasa pentru care vor fi disponibile. În lipsa
acestei selecții, activitățile vor fi disponibile în
listele tuturor profesorilor din școală, indiferent
de clasă.
- Adăugarea unei activități în calendar se va
realiza prin drag-and drop. Se va așeza la ora
dorită, apoi se va stabili durata acesteia, trăgând
cu mouse-ul de partea de jos a acesteia (2). Dacă
durata activității poate fi reglată doar din 15 în
15 minute și ca activitatea să dureze 50 minute,
schimbați valoarea „Cea mai mică durată de
timp pentru o activitate” din tab-ul
„Configurare” prezentat anterior.
- Activitățile pot fi suprapuse.
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1.
2.

5. Modulul Orar activități
- Dacă dăm click pe activitatea adăugată în orar vedem
următoarele informații:
1. Responsabilul de activitate;

1.

2. Culoarea activității și iconița;
3. Butonul de pornire a conferinței. Linkul acesteia se
va crea automat. Pentru realizarea unei conferințe este
necesară creerea un cont în aplicația ZOOM de către
cadrul didactic. Informațiile despre conferința video
ținută vor fi sincronizate cu platforma Kinderpedia în
mod automat.
4. Tema pentru acasă. Aceasta poate fi sub formă text,
sau poate fi atașat un fișier pentru a fi descărcat de
elevi. Temele configurate precum și răspunsurile
elevilor pot fi vizualizate în modulul „Teme”.
5. Numele, prezența la activitate/oră a elevilor, notele
sau calificativele configurate anterior, status-ul temei;
6. Butonul ce permite adăugarea unor comentarii
privind activitatea la oră a elevilor;
7. Butonul „Editează detaliile activității”.
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5.

2.
3.
4.
7.

6.

5. Modulul Orar activități
Editarea detaliilor activității permite:
1. Stabilirea activității ca recurentă (va fi explicat
în pasul următor);

1.
2.
3.

2. Schimbarea denumirii activității (disciplinei);
3. Descrierea activității (aici se introduce
subiectul lecției);
4. Observații adresate cadrelor didactice (vizibile
doar de aceștia)

4.

5. Butonul ce permite încărcarea unui fișier (fișă
de lucru) ce poate fi descărcat de elevi.
6. Modificările pot fi confirmate prin butonul
„Salvează, anulate prin butonul „Închide”, iar
activitatea poate fi ștearsă prin butonul „Șterge”
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5.
6.

5. Modulul Orar activități
Configurarea unei activități recurente permite crearea orarului pe o
perioadă lungă de timp, în mod automat.
Se poate selecta când să se repete activitatea (ex. săptămânal/lunar), în
ce zile, data de început a activității (ex: începutul anului școlar), data de
sfârșit a activității (ex: sfârșitul anului școlar).
Selectarea altor zile decât cea în care este „așezată” activitatea în
calendar va face ca aceasta să apară la aceeași oră, în toate zilele
selectate. Dacă nu este cazul, recomand să se realizeze orarul pentru
prima săptămână utilizând sistemul „drag and drop”, apoi să se editeze
fiecare activitate, și să fie setată ca recurentă doar ziua pentru care se
editează.
(ex: Am selectat disciplina „Limba română” luni, setez activitatea ca
recurentă doar pentru ziua de luni. Dacă aceeași disciplină este și marți
la altă oră, o așez în calendar conform orarului stabilit, apoi o setez ca
recurentă doar pentru ziua de marți).
Ștergerea sau modificările aduse unei activități configurate ca recurentă
pot fi aplicate pentru toate activitățile ulterioare, sau doar pentru cea în
curs, după apăsarea butonului de salvare.
Mutarea în calendar a unei activități recurente va fi aplicată doar pentru
activitatea selectată. Activitățile din săptămânile următoare vor rămâne
în aceeași poziție.
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6. Aplicația Android pentru profesori
Meniul aplicației pentru Android permite vizualizarea
informațiilor configurate în aplicația web.
Din aplicația Android profesorul poate porni videoconferințele, descărca documente, vizualiza evenimente,
chestionare, vizualiza activitățile zilnice, etc.
Nu există posibilitatea de a configura orarul din aplicația
Android, această etapă trebuie realizată din calculator, prin
interfața web.
Prezența elevilor poate fi stabilită din aplicația de mobil.
21

7. Configurarea conferințelor video
Pentru ca funcția „Conferințe video” să poată fi
folosită, este necesară activarea acestei opțiuni din
modulul „Conferințe video”.
Apăsarea butonului de configurare disponibil în
această pagină va trimite în mod automat un e-mail
de înregistrare pe platforma/aplicație ZOOM pe
adresa stabilită la crearea contului.
Crearea unui cont ZOOM se poate face prin accesarea
link-ului din e-mail, urmată de configurarea acestuia.
În cazul în care contul ZOOM a fost configurat corect,
la acesarea modului „Conferință video” veți fi
întâmpinat mesajul „Stare cont: Cont Activat”.
Butonul „Setări video conferințe” va deveni
disponibil. Setările default sunt suficiente pentru
majoritatea utilizatorilor. În cazul în care conferințele
vor fi susținute de mai multe cadre didactice
simultan, va trebui activată opțiunea „Co-Host”.

22

8. Modulul Teme
1.

Temele pentru acasă distribuite elevilor sunt
disponibile în modulul „Teme” din meniu.
Secțiunea „Teme trimise” (1) arată temele din
cadrul activităților stabilite anterior.
Secțiunea „Teme primite” (2) permite
vizualizarea temelor rezolvate de către elevi,
și corectarea/marcarea acestora ca verificate.

2.

Pentru a verifica o temă, se apasă butonul
„Verifică” (3), se descarcă tema realizată de
elev din secțiunea „Temă predată” (4), iar
apoi, în secțiunea „Temă verificată” (5) se
confirmă corectitudinea rezolvării.
Dacă a fost necesară corectarea temei, pot fi
realizate comentarii (6), sau tema corectată
poate fi urcată pe platformă (pentru a fi
vizualizată de elev) prin apăsarea butonului
„+Încarcă fișier” (7).

3.
4.

5.

Pot fi vizualizate și detaliile despre tema
selectată în secțiunea „Detalii Temă” (8)

7.
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6.

8.

9. Modulul Evenimente
Evenimentele pot fi create și afișate
elevilor, părinților, profesorilor sau
managerilor.
Pagina principală a modulului Evenimente
conține calendarul evenimentelor (1): aici
apar toate evenimentele programate întrun interval de timp.
Tab-ul „Lista evenimente” (2) afișează în
mod detaliat evenimentele ce urmează.
Pentru o bună structurare a calendarului,
se recomandă creerea de categorii (3)
pentru fiecare tip de eveniment (ex:
activități extrașcolare, excursii, consilii
profesorale, etc.)
Butonul „+Adaugă Eveniment” (4) permite
creerea unui eveniment nou.
În pagina următoare explorăm opțiunile
disponibile.
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1.

2.

3.

4.

9. Modulul Evenimente
În această pagină se pot configura toate detaliile
evenimentului:
- Nume;
- Descrierea evenimentului;
- Tipul evenimentului (din categoriile stabilite anterior);
- Data, ora începerii și încheierii evenimentului;
- Locația acestuia;
- Cine are acces la acest eveniment;
- În cazul în care la clasă există mai multe cadre didactice, sau
se dorește limitarea persoanelor care pot vizualiza
evenimentul, se va activa opțiunea „RSVP pentru” apoi se
selectează pentru cine va fi vizibil evenimentul.
(ex: Învățătorul creează o activitate extracurriculară și dorește
ca doar elevii și părinții să vadă această activitate / Directorul
creează un eveniment care să fie vizibil doar pentru personalul
didactic)
- Opțiunea memento permite trimiterea unei notificări
participanților la eveniment, înainte ca acesta să se desfășoare.
- Opțiunea „Evenimentul este contra cost” permite selectarea
unei sume de bani ce va fi afișată participanților la eveniment.
- Butonul „Salvează” face ca evenimentul să apară în calendar
și să fie vizibil pentru toate persoanele selectate anterior.
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9. Modulul Evenimente
Dacă deschidem orice eveniment
din calendar, vom fi întâmpinați de
alte opțiuni.
Acestea permit editarea detaliilor
evenimentului, modificarea
participanților, adăugarea de
fotografii, documente, comentarii
sau avem posibilitatea programării
unei conferințe video, în același
mod ca în cazul disciplinelor
obișnuite.
Evenimentul poate fi șters prin
apăsarea butonului dedicat acestei
funcții, din dreapta-jos a ferestrei.
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10. Modulul Chestionare
Personalul școlii are posibilitatea să
creeze chestionare.
Accesarea modulului se face din
meniul principal, din partea stângă.
În ecranul principal al acestui modul
aveți posibilitatea sortării sau a
căutării chestionarelor create anterior
în funcție de criterii precum: subiectul,
data, statusul, autorul chestionarului.
Apăsarea butonului de căutare va afișa
toate chestionarele care respectă
cerințele dvs.
Butonul „Acțiuni” permite editarea,
vizualizarea rezultatelor, publicarea,
dezactivarea sau ștergerea
chestionarului creat.
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10. Modulul Chestionare
După apăsarea butonului „Adaugă Chestionar” se va
deschide fereastra de configurare.
În aceasta se stabilesc:
- Utilizatorii vizați de chestionar;
- Subiectul chestionarului;
- Descrierea chestionarului;
- Data la care chestionarul trebuie finalizat;
- Pragul de finalizare;
- Întrebările pot avea trei tipuri de răspunsuri: răspuns text,
răspuns cu variantă unică, cu variantă multiplă sau rating
(stele);
Crearea unui chestionar nu este suficientă pentru a fi vizibil
tuturor persoanelor selectate. Este necesară publicarea
acestuia prin apăsarea butonului „Acțiuni” din pagina
anterioară, apoi selectarea opțiunii „Publică chestionar”.
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11. Generarea și vizualizarea rapoartelor privind activitatea pe
platformă
Modulul „Rapoarte” permite generarea pe anumite perioade de timp, a unor informații
precum:
Rubrica „Prezență” permite vizualizarea prezenței pe zile (dacă elevul a fost prezent sau
nu într-o zi, dacă absențele au fost motivate sau nu).
Rubrica „Activități” permite vizualizarea prezenței elevilor la fiecare oră/disciplină, a
notelor sau calificativelor obținute de aceștia, într-un interval de timp.
Rubrica „Activități per Profesor” permite monitorizarea disciplinelor, a prezenței la acestea
și dacă au fost sau nu realizate conferințe video.
Rubrica Raport Video Conferințe permite vizualizarea tuturor conferințelor desfășurate de
un cadru didactic într-un interval de timp, durata lor, numărul de participanți.
Secțiunea „Copii” permite vizualizarea informațiilor despre elevii unei clase, iar rubrica
”Raport taxe” a sumelor de bani încasate de la părinți într-o perioadă de timp.
Rubrica „Acțiune” permite vizualizarea tuturor acțiunilor întreprinse de anumite categorii
de useri, referitoare la prezență, evenimente, documente, etc.
În continuare se vor descrie modalitățile de înregistrare și monitorizare a prezenței elevilor.
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12. Monitorizarea prezenței
În afara realizării prezenței la fiecare
activitate (vezi pag. 18), se poate configura
și prezența zilnică a elevului.
Ea poate fi găsită în rubrica „Prezență și
Raport Zilnic” (1), în partea din stânga.
Ziua pentru care se realizează prezența se
va selecta apăsând pe butonul din dreaptasus (în imagine – „18 august 2020”).
În această secțiune se pot configura:
prezența sau absența elevului în ziua
selectată (2), dacă absența este
nemotivată sau motivată (se dă click
stânga sub nume,pe absență, se setează
opțiunile corespunzătoare situației) (3),
poate fi trecută ora sosirii, plecării (4).
Statusul setat poate fi resetat, și
reconfigurat în cazul unei greșeli (5).
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2.
5.

3.
4.
1.

12. Monitorizarea prezenței
Rubrica „Prezență” din modulul „Rapoarte”
permite monitorizarea prezenței zilnice a
elevilor în instituția de învățământ.
Se va selecta luna pentru care se dorește
generat raportul, clasa, tipul raportului
(raport prezență, split AM/PM, raport oră
sosire/plecare).
Se apasă butonul „Filtrează” pentru a afișa
raportul.
În raport se pot vedea elevii clasei, zilele în
care au fost prezenți sau absenți, dacă
absența este motivată sau nu.
Apăsând click stânga pe numele unuia din
elevi se va genera un raport detaliat privind
prezența zilnică a acestuia.
Raportele generate pot fi listate folosind
butonul „Printează”.
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12. Monitorizarea prezenței
Rubrica „Activitate” din modulul „Rapoarte”
permite vizualizarea prezenței și a notării la
fiecare disciplină/activitate.

1.

În această pagină se va selecta luna pentru
care se dorește monitorizarea prezenței,
disciplina și clasa. (1)
În tabelul generat se vor vedea elevii,(2) ziua,
situația prezențe/absențe (3).

3.
4.

2.

Apăsând click stânga pe numele unuia din
elevi se va genera un raport detaliat privind
prezența acestuia.
Dacă apăsăm în tabel pe unul din butoanele
corespunzătoare elevului/zilei (4) putem
vizualiza situația prezenței acelui elev la
fiecare activitate în parte (5)
Apăsând pe absența de la una din activități se
poate configura dacă este nemotivată sau
motivată (și din ce motiv) (6).
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5.

6.

13. Monitorizarea notării
Pentru a vizualiza situația notării se va
utiliza tot rubrica „Activități”:

1.

2.

3.

4.

- Se va selecta luna pentru care se dorește
vizualizarea situației școlare; (1)
- Se va selecta opțiunea „Catalog
note/calificative” la „Tip raport”; (2)
- Se va selecta disciplina dorită (sau pot fi
vizualizate notele la toate disciplinele) (3)
- Se va selecta clasa pentru care se
dorește generarea raportului. (4)
- Se apasă butonul „Filtrare” (5)
În tabelul generat, se pot vedea elevii
clasei (6) și calificativele primite în fiecare
zi (7). Mișcând cursorul pe una din zile, se
vor vedea calificativele/notele și
disciplinele la care au fost acordate. (8)
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8.
6.
7.

5.

14. Modulul Documente
Modulul „Documente” permite stocarea de fișiere de
orice tip în platforma Kinderpedia.
Utilizarea acestui modul se face într-un mod similar
calculatorului personal. Prin dublu-click se accesează
dosare sau fișiere, prin click dreapta se deschide
meniul contextual, în funcție de poziția mouse-ului în
fereastră.
Când mouse-ul este într-un spațiu gol, deschiderea
meniului contextual va prezenta opțiunile „Crează
folder” și „Upload” (încărcare fișiere). (1)
Când mouse-ul este peste un fișier, deschiderea
meniului contextual va oferi opținile „Copiază”,
„Decupează”, „Șterge”, „Redenumește”, „Get info”.
Prin dublu-click pe un dosar se vor afișa conținuturile
acestuia.
Este importantă utilizarea opțiunii „Get info” pentru
dosarele create. În fereastra deschisă se pot selecta
clasele/grupele sau persoanele care pot vizualiza
conținutul dosarului.
Dublu-click pe un fișier va deschide o previzualizare a
acestuia, posibilitatea de a descărca fișierul sau de a-l
publica/partaja altor persoane.
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1.

15. Modulele Mesaje rapide și Live chat
Modulul Mesaje Rapide
permite comunicarea facilă
între manager/cadrul didactic
și elevii clasei.
Modulul este intuitiv și unei
căsuțe de e-mail obișnuite.
Modulul Live Chat permite
comunicarea între manageri,
personalul instituției, copii,
părinți într-un mod similar cu
aplicațiile de tip messenger.
Comunicarea prin acest modul
se realizează în timp real.
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16. Modulul Media
Modulul Media permite încărcarea de
fotografii sau materiale video (din
youtube, facebook, vimeo).
Pentru adăugarea de fotografii, primul
pas este adăugarea unui album (1).
Se completează numele, descrierea, cine
are acces la album, data, autorul și
disponibilitatea pentru elevi și părinți
(opțiunea staff-only). (2)
După ce albumul a fost creat, accesarea
acestuia va înlocui butoanele „Caută
Album” și „Adaugă Album” cu
„Management Album” și „Adaugă fișiere”
(3). Prin apăsarea butonului din urmă se
pot încărca fotografiile dorite în
platformă.
Materialele video nu pot fi încărcate din
calculatorul personal.
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1.

17. Modulul Newsletter
Modulul Newsletter permite crearea unor
buletine informative, cu un aspect
profesional, într-un timp foarte scurt.
Accesarea acestuia se face prin meniul
principal din partea stângă.

1.

Pagina principală a modulului conține
informații despre informările create și statusul acestora.
Prin butonul „+Campanie nouă” (1) se poate
crea un newsletter nou, iar prin butonul „v”
(2) pot fi făcute modificări sau vizualizate
informații privitor la publicațiile deja
realizate.
Butonul „Rapoarte” arată cui a fost trimis
newsletterul selectat, până în prezent.
Aceste buletine informative vor fi trimise
tuturor persoanelor selectate, pe adresele de
e-mail cu care s-au înregistrat în platformă.

37

2.

17. Modulul Newsletter
Apăsarea butonului „+Campanie nouă” duce la interfața
de creare a buletinului.
Există două elemente principale: Meniul de selectare a
unui template (1) și interfața de editare (2).
Primul pas în crearea unui newsletter va fi prin alegerea
unui tip de pagină – template ce va fi utilizat.
Acest pas se va realiza prin mutare mouse-ului pe
template-ul dorit și apăsarea butonului „Insert”. Pagina
a fost adăugată sub cea existentă.
Paginile pot fi mutate cu ușurință prin sistemul dragand-drop după ce au fost adăugate.
Editarea informațiilor din pagină, a fotografiilor se face
prin mutarea mouse-ului peste imaginea sau textul
dorit, apoi apăsarea butonului de editare.
Schimbarea culorii sau ștergerea unui elemente devine
disponibilă atunci când mutăm mouse-ul peste acestea.
Newsletter-ul creat se va adapta automat ecranului de
telefon mobil. O previzualizare din această perspectivă
este disponibilă prin butonul „Mobile”.
După finalizarea editării se apasă butonul
„Salvează&Continuă”
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1.

2.

17. Modulul Newsletter
În pagina următoare, aveți posibilitatea
să:
- Scrieți numele buletinului de
informare;
- Scrieți o descriere scurtă a buletinului;
- Stabiliți către cine va fi trimis
buletinul;
- Dacă buletinul informativ va fi trimis
de mai multe ori;
- Data și ora la care va fi trimis buletinul
informativ.
- Prin apăsarea butonului
„Salvează&Continuă” newsletter-ul va fi
adăugat în lista din pagina principală a
modului.
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1.

18. Pagina elevului
Atunci când accesează contul personal, elevul
poate vizualiza următoarele informații:
- Activități educaționale;
- Documente;
- Prezența;
- Fotografii;
- Evenimente ;
- Timeline-ul modificărilor (partea dreaptă);
În partea din dreapta-sus a ferestrei, la butonul
de setări (1) elevul poate accesa meniul
principal (2). Funcțiile disponibile
funcționează similar cu modul în care au fost
prezentate anterior, dar cu anumite limitări
specifice contului de elev.
Interfața pentru telefonul mobil (4) afișează în
mod default rubrica „News feed”. Meniul va fi
disponibil prin apăsarea butonului „ Ξ ”.
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