Super PowerPoint
(denumire dată de autori)
prof. Maria și Adrian NIȚĂ
În cele ce urmează vă prezentăm o aplicație, care integrându-se în PowerPoint oferă
profesorului noi capabilități în ceea ce privește predarea și evaluarea elevilor, precum
și salvarea răspunsurilor acestora pentru o eventuală revizuire ulterioară. Din cele ce
vă vom descrie mai jos, veți înțelege de ce am denumit PowerPoint-ul împreună cu
respectiva aplicație - Super PowerPoint.
Care sunt facilitățile Super PowerPoint-ului?
− crearea prezentărilor cu care suntem familiarizați din PowerPoint
− integrarea Whiteboard pentru prezentări
− la quiz-uri interactive:
o Multiple Choice
o Word Cloud
o Short Answer
o Slilde Drawing
o Image Upload
− salvarea răspunsurilor elevilor
− reutilizarea prezentării interactive prin ștergerea răspunsurilor primite
Aplicația pe care o vom integra în PowerPoint se numește ClassPoint. Pentru a o
descărca accesăm site-ul: classpoint.io
Aplicația este gratuită. La descărcare
trebuie să completăm câteva câmpuri.
Aplicația este compatibilă cu Windows
7/8/10 și cu Office 2013/2016/2019/365

După instalare, în PowerPoint apare o filă nouă Inknoe ClassPoint
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În cazul în care respectiva filă nu apare vom parcurge următorii pași:
De la fila Fișier alegem
Opțiuni după care
Programe de completare
În partea de jos a
ferestrei, la Gestionare:
Programe de completare
COM, apăsăm pe butonul
Salt...

În fereastra care se
deschide, bifăm Inknoe
ClassPoint, după care apăsăm pe butonul OK. În acest moment va fi afișată în
PowerPoint fila dorită.

Să vedem cum funcționează facilitățile oferite de către ClassPoint.
La prima utilizare, prin accesarea filei Inknoe ClassPoint, ni se cere
să ne conectăm cu contul nostru. După conectare, panglica arată ca
în figura alăturată:
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Presupunem că cititorul este familiarizat cu realizarea de prezentări în PowerPoint.
Vom crea o prezentare care va exemplifica modul în care poate fi folosit ClassPoint-ul
În momentul în care profesorul începe prezentarea, în partea de jos a ecranului sunt
câteva unelte specifice Tablei Albe (Whiteboard) cu care pot face adnotări pe slide.
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și cu lucrul cu unealta Whiteboard.
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Unelte pentru Whiteboard
Creare sondaj rapid

Selectarea unui elev care să răspundă. Inițial pe ecran apar dreptunghiuri
colorate. Executând clic pe unul dintre ele, acesta se întoarce și dezvăluie
numele copilului căruia îi corespunde respectivul dreptunghi. La o nouă
acționare a acestui buton, numele sunt aleator distribuite dreptunghiurilor colorate.
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Codul pentru conectarea elevilor din clasă. Pentru conectare se poate naviga
din orice browser la adresa classpoint.app. Vom vorbi mai târziu despre el.
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Grupul Interactive Quiz

I
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Multiple Choice permite întreruperea prezentării pentru a permite elevilor să
răspundă la interogarea propusă. Elevii vor putea fi evaluați, iar răspunsurile
lor salvate.
I

Să vedem cu construim o interogare folosind Multiple Choice pentru chestionarea
elevilor.
Fie următorul diapozitiv în care
se cere copiilor să identifice
animalul care nu este domestic.
Să
transformăm
acest
diapozitiv în unul interactiv,
care să permită elevilor să dea
răspunsul pe care îl consideră a
fi corect.
Executăm clic pe butonul Multiple Choice.
Pe diapozitiv apare butonul din imaginea alăturată.
Acesta poate fi plasat oriunde pe diapozitiv. Prin
accesarea lui de către profesor, în timpul prezentării,
va permite elevilor să răspundă la întrebarea pusă.
În partea dreaptă a ecranului se deschide panoul Question Type care permite
efectuarea de către profesor a setărilor aferente interogării din diapozitiv.
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Number of choices - se selectează numărul de răspunsuri posibile
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Allow selecting multiple choices - permitem selectarea răspunsului /
răspunsurilor
Has correct answer(s) - identificăm răspunsul/răspunsurile corect / corecte
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Start question white slide - dacă se bifează opțiunea, întrebarea se afișează, cu
posibilitatea de a răspunde, imediat ce profesorul afișează diapozitivul. Dacă
nu se bifează opțiunea, elevul va putea răspunde doar când profesorul apasă
pe butonul Multiple choice
Close submission after - permite profesorului să seteze timpul care îl consideră
necesar pentru ca elevii să răspundă

Să vedem cum arată atât din perspectiva profesorului cât și a elevului opțiunea
Multiple choice.
Profesor:
Executăm clic pe butonul pentru începerea prezentării și comunicăm elevilor codul
pentru conectare, afișat în colțul din dreapta sus. Derulăm până ajungem la
diapozitivul în care am pus interogarea. Imaginea, din perspectiva profesorului este
prezentată mai jos
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Elev:
Elevul primește codul de conectare și accesează
classpoint.app unde trebuie să introducă respectivul cod de
conectare și numele său.

Când prezentatorul pune o
întrebare prin ClassPoint, o
veți vedea aici și veți putea
trimite răspunsurile.
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Profesorul așteaptă răspunsurile elevilor. Ca opțiune, profesorul poate pune o
melodie de fundal, în așteptarea răspunsurilor.

De asemenea, profesorul vede (colț stânga jos) câți elevi au răspuns. În momentul în
care se consideră că elevii au terminat de trimis răspunsurile și există timp, profesorul
poate opri interogarea, prin apăsarea pe butonul Close submision.
Elevul are imaginea:
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Profesorul poate urmări o statistică a răspunsurilor date de către elevi.

La expirarea timpului acordat pentru primirea răspunsurilor sau la acționarea
butonului Close submision, poate vedea, prin acționarea butonului din partea
superioară a ecranului, Show corect answer, datele referitoare la răspunsurile
corecte primite. De asemenea prin acționare butonului Save for review, profesorul
are posibilitatea de a vedea datele testului mai târziu.
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Putem păstra rezultatele testului prin adăugarea automată a unui nou
diapozitiv la prezentarea realizată de profesor. Statistica cu rezultatele

Observăm că butonul Multiple choice s-a transformat în View Responses.

Dacă profesorul execută clic pe butonul View Responses pot fi revăzute răspunsurile
primite. Dacă se execută clic, de exemplu, pe dreptunghiul reprezentând răspunsurile
corecte primite, coloana B, se afișează numele elevilor care au dat respectivul
răspuns.
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Putem păstra rezultatele testului prin adăugarea automată a unui nou diapozitiv la
prezentarea realizată de profesor. Statistica cu rezultatele răspunsurilor primite se
păstrează în secțiunea Note, conform informării afișate.

Pentru a le vedea, executați clic în fila
Vizualizare pe butonul Note. Rezultatul apare
în partea inferioară a diapozitivului.
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II

Word Cloud (nor de cuvinte) - profesorul enunță o temă de discuții, iar elevii
sunt invitați să scrie un cuvânt relevant legat de tema propusă.
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Tema propusă de către profesor
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Numărul de intervenții pe care le poate avea un elev
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Timpul pe care îl setează profesorul pentru această probă

După conectare, pe ecranul elevului îi apare:

Când prezentatorul pune o întrebare
prin ClassPoint, o veți vedea aici și veți
putea trimite răspunsurile.
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După acționarea de către profesor a butonului Word Cloud, elevul introduce, în
funcție de setările făcute de către profesor, unul sau mai multe cuvinte, conform
cerinței.

După încheierea perioadei acordate elevilor pentru a răspunde, avem:
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Rămâne afișat doar cuvântul (cuvintele) cel mai des folosit (folosite).
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Aceleași opțiuni ca și la Multiple Choice
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III

Short Answer - opțiunea dă posibilitatea elevilor să răspundă, în puține
cuvinte, temei propuse de către profesor.
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Afișarea sau nu a numelui elevului care furnizează răspunsul.
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Setarea timpului pe care îl are la dispoziție elevul pentru a furniza răspunsul

După conectare, elevului îi apare fereastra de mai jos, fereastră care îi va permite să
trimită răspunsul său

Pe măsură ce elevii răspund, pe ecranul profesorului apar „cartonașe” cu numele celui
care a furnizat acel răspuns, precum și răspunsul dat.
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La terminarea epuizarea timpului setat pentru răspunsuri, profesorul poate:
• să evidențieze răspunsurile pe care le consideră relevante, prin executarea unui
clic pe inimioara de pe respectivul cartonaș

• să salveze „cartonașul”
• să șteargă un „cartonaș” pe care îl consideră că nu se încadrează în tema dată
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• să afișeze doar răspunsurile marcate cu inimioară prin acționarea butonului
Show liked answers only, aflat în partea de sus a ecranului
• să restarteze procesul de primire a răspunsurilor, prin accesarea butonului
Restart
• să genereze un nou diapozitiv, care se va atașa prezentării, diapozitiv care va
conține, sub formă de tabel, răspunsurile elevilor, prin accesarea butonului
Insert results as slide
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Slide Drawing - elevii vor încercui răspunsul/răspunsurile pe care îl/le
consideră corect/corecte

19

20

15

19

Afișarea sau nu a numelui elevului care furnizează răspunsul.

20

Setarea timpului pe care îl are la dispoziție elevul pentru a furniza răspunsul

Când prezentatorul pune o
întrebare prin ClassPoint, o veți
vedea aici și veți putea trimite
răspunsurile.

În momentul în care profesorul pe butonul Slide Drawing, elevii pot începe activitatea
prin alegerea culorii creionului și încercuirea răspunsurilor pe care le consideră a fi
corecte.
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După apăsarea pe butonul Submit, răspunsul este trimis profesorului

Profesorul are, la finalul timpului afectat acestui exercițiu posibilitatea să salveze, ca
diapozitive în prezentare, răspunsurile elevilor Insert result as slide
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Dacă profesorul repornește prezentarea, are posibilitatea să păstreze sau nu
răspunsurile deja primite, în prezentatarea sa PowerPoint. Se apasă, sau nu, pe
butonul Delete Responses.

Observație: se pot imagina o mulțime de exerciții care să se potrivească cu Slide
Drawing. De exemplu la Limba și literatura română, se furnizează elevilor un text, iar
ca cerință: să se sublinieze, de exemplu, verbele din text.
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Image Upload - permite elevilor să răspundă la întrebarea pusă, prin
încărcarea unei imagini de pe Internet sau de pe calculatorul propriu.

Imaginea pe care elevul o are pe ecran este:

Executând clic pe butonul Clic to choice image, elevul are posibilitatea să insereze o
imagine de pe calculatorul propriu. În cazul în care nu deține o astfel de imagine,
poate să o caute pe Internet, să o salveze pe calculator și să o încarce în aplicație.
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În momentul alegerii unei imagini, elevul poate folosi întreaga imagine drept răspuns
sau doar o parte a ei.

După încărcare, excranul elevului arată ca în imaginea de mai jos.
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Profesorul vede, în timp real, răspunsurile pe care le primește de la elevi.

La expirarea timpului are posibilitatea să salveze, de la butonul Insert results as slide,
răspunsurile primite de la elevi, fiecare răspuns pe un diapozitiv/slide al prezentării.
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Există și posibilitatea, prin acționarea butonului Save for review de salvare a
răspunsurilor, astfel încât ele să fie revăzute de fiecare dată când executăm clic, pe
butonul Expunere diapozitive al PowerPoint-ului.

Ca și concluzie la cele prezentate, ClassPoint se integrează perfect în Microsoft
PowerPoint, extinzându-i capacitățile. Profesorul poate face prezentarea, în sala de
clasă, cu ajutorul unui proiector, iar elevii pot răspunde folosind telefoanele proprii,
laptop-uri sau calculatoarele aflate în acea sală de clasă.
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