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FIGURA1 - HTTPS://LEARNINGPATHS.SYMBALOO.COM/ 

Ce este Symbaloo? 

Symbaloo este un bookmarking și instrument gratuit de partajare sociale oferind un mod simplu de a 

organiza și stoca toate resursele digitale dorite. Resursele pot fi clasificate, sortate dupa criteriile 

proprii. Acesta poate fi accesat de pe orice dispozitiv. 

Pe baza potențialului său, care a fost văzut de către profesori, au fost dezvoltate aplicații pentru a fi 

utilizate în învățământ, la scurt timp după lansarea Symbaloo. Aceste aplicații sunt grupate sub 

umbrela SymbalooEDU. 



Conferinţa Internaţională – eveniment de multiplicare                         prof. Petronia Moraru 
"Dispozitive mobile - un rău necesar în educație sau nu?"                                     Septembrie 2018 

La fel ca aplicația originală, SymbalooEDU este un instrument vizual de gestionare a resurselor care îi 

ajută pe educatori și elevi să organizeze și să împărtășească rezultatele căutării pe web. Ambele 

utilizează plăci (tiles), denumire care a fost introdusă mai întâi de ei pentru un mediu web. 

Un mare avantaj este faptul că utilizatorii economisesc resursele în cloud și le pot accesa de oriunde, 

cu orice dispozitiv. Având caracteristici cum ar fi conținutul încorporat, dale de grup și dale 

consecutive, profesorii pot crea planuri de lecție, misiuni de cercetare și învățare personalizată în mai 

multe moduri diferite. SymbalooEDU este utilizat în școli pentru a sprijini învățarea față-în-față, 

învățarea mixtă și clase răsucite (flipped learning), bazate pe metoda BYOD sau folosirea dispozitivelor 

mobile furnizate de școli. 

Pentru ce este? 

Toate caracteristicile sunt dezvoltate bazate pe ideea din spatele dezvoltării platformei. 

 Acesta este de obicei folosită ca un instrument vizual de marcaj și management. Link-urile site-

urilo pot fi salvate în clou pentru a fi accesate oriunde, oricând, cu orice dispozitiv. 

 Poate fi o pagină de start personal, care permite utilizatorilor să navigheze rapid pe web și să 

compileze toate site-urile lor preferate într-o singură interfață vizuală. 

 Symbaloo Learning Path ne permit de a crea un plan de lecție digital, cu stil de joc, folosind 

cele mai bune resurse educaționale deschise. 
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 Pentru elevi pot fi construite căi de învățare personalizată. 

 Oferă profesorilor o statistică în timp real pentru munca și cunoștințele dobândite ale elevilor. 

 Diferite site-uri web pot fi partajate cu elevii și părinții. 

 Pot fi create o listă de redare sau propria listă de redare per clasă. 

 Pentru profesori, SymbalooEDU poate fi folosit ca un instrument de dezvoltare profesională. 

 Elevii pot crea medii de învățare personale. 

 Poate fi utilizat de către bibliotecari. 

 Poate fi încorporat într-un site web sau blog. 

 Poate stoca portofoliile digitale ale elevilor 

 Poate fi un tablou de bord școlar, pentru a plasa instrumente de tehnologie și resurse pe o 

singură pagină de unde profesorii le pot accesa de zi cu zi. 
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Public țintă 

Ca un instrument de management vizual poate fi folosit de oricine, 

care vrea o pagină de start personală, care permite navigarea pe web 

cu ușurință și de a compila site-uri preferate toate într-o singură 

interfață vizuală. Orice persoană cu cunoștințe de bază despre 

navigarea pe Internet si aptitudini IT elementare poate utiliza 

aplicația. În școli, Symbaloo Learning Path poate fi utilizat de către 

elevi de la orice nivel. Profesorii de orice specialități pot crea și folosi 

planuri de lecție Symbaloo și Symbaloo Learning Path. 
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Cum se utilizează (exemplu)? 

Când accesați site-ul https://www.symbaloo.com, Veți vedea ferestrele principale, în cazul în care 

aveți câteva opțiuni. 

Puteți alege să creați un cont, pentru a vă conecta, dacă aveți un cont, sau pur și simplu pentru a 

explora caracteristicile Symbaloo. 

 

Pentru a avea acces la caracteristicile platformei, în primul rând, trebuie să creați un cont. Același cont 

poate fi utilizat pentru Symbaloo ca pentru toate planurile de lecție Symbaloo. 

https://www.symbaloo.com/


Conferinţa Internaţională – eveniment de multiplicare                         prof. Petronia Moraru 
"Dispozitive mobile - un rău necesar în educație sau nu?"                                     Septembrie 2018 

 

Trebuie să furnizați adresa de e-mail pentru a crea contul. Vei primi un mesaj care vă cere să confirmați 

adresa dvs. de email livrată în etapa anterioară, înainte de a începe să utilizați contul Symbaloo. 
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După autentificare, puteți completa sau modifica profilul dvs., consultați setările contului, stabiliți 

preferințele dvs. sau explorați Symbaloo Gallery. Dacă doriți să accesați Symbaloo Pro, va trebui să 

plătiți, pentru că nu este liber. 

Pentru moment, există doar 15 de limbi disponibile pentru a alege ca default. 

De asemenea, este posibil să nu găsiți țara afișată în pop-up țară. În acest caz, va fi decizia ta de a 

utiliza una dintre cele oferite. 
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Dacă veți alege să modificați informațiile dvs. de profil, veți avea acces rapid la schimbare, după cum 

puteți vedea. 

Puteți accesa pentru a modifica aceste opțiuni în orice moment, deoarece motivul este să puteți învăța 

să utilizați Symbaloo în primul rând, pentru a înțelege opțiunile pe care le au modificările. 

Nu uitați să salvați modificările. 
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În colțul din stânga-sus, veți vedea două opțiuni principale, adăugați un nou webmix sau explorați 

Galeria. Dupa ce va crea webmix-ul dvs., îl veți vedea aici și îl puteți accesa 
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Acum, puteți începe să utilizați Symbaloo. 

Crearea Marcajelor dvs. Symbaloo 

Pe bara, spre dreapta filelor webmix, faceți clic pe „+“ 

 Tastați un nume pentru webmix simplu, deoarece va deveni parte a adresei web a paginii. 

 Completați câmpurile necesare. Puteți alege să creați unul gol sau pentru a selecta din Galerie. 

 Faceți clic pe butonul ADD. Ești pregătit să adăugați o placă (tile) Symbaloo. 
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Link-urile din Symbaloo sunt numite plăci. Fiecare are o imagine și un link către pagina web la alegere. 

Puteți lega direct la pagina exactă pe care doriți să o utilizați. 

Dați clic într-un spațiu liber pentru o placă. Un panou se va deschide în colțul din stânga sus. Selectați 

Creați o placă. 
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Tastați sau copiați și inserați adresa paginii pentru placă (tile) în caseta URL. Părăsește site-ul din 

meniul drop-down. 

Puteți alege să adăugați text pentru a descrie link-ul la scurt timp, pentru a schimba fundalul, pentru 

a adăuga sau modifica pictograme, pentru a crea o pictogramă sau pentru a selecta o imagine ca o 

pictogramă. 
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Pe partea de sus a ecranului, puteți alege Share. 

În jumătatea dreaptă a ferestrei, va apărea adresa mixajelor partajate, care poate fi mai mare decât 

lungimea textbox. Prin dublu-clic pe adresa, puteți selecta ca un întreg, pentru a copia și lipi într-un 

alt loc. Puteți chiar și auto-trimite un link-ul prin e-mail folosind „Partajare prin e-mail“și introduceți 

adresa de e-mail în următoarea casetă. Puteți alege să partaja link-urile dvs. Încorporându-le în alte 

pagini web. Modificările webmix-urilor dvs. nu vor apărea până când faceți clic pe butonul de 

actualizare. Pe măsură ce adăugați, mutați sau eliminați dale de pe acest webmix, va trebui să share-

uiți versiunea actualizată a acestei pagini. 

Puteți accesa SimbalooEDU direct, fără a avea o înregistrare la Symbaloo. Link-ul 

estehttps://edu.symbaloo.com. Aici vă puteți înregistra, urmați aceeași procedură ca cea descrisă mai 

sus. Plăcile și webmix-urile au aceleași caracteristici ca și cele care au fost descrise anterior. 

Când vă conectați, puteți vedea unele webmix-uri utile. Puteți adăuga, făcând clic pe semnul „+“. Dacă 

aveți mai multe webmix-uri, le puteți vedea folosind pictograma „>“ în colțul din dreapta sus. 

https://edu.symbaloo.com/
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Când faceți clic pe colțul din stânga-sus, My webmi, se va deschide un panou de unde puteți alege din 

webmixes dvs., sau puteți vedea webmixes specifice pentru EDU Profesori sau Instrumente EDU. 
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Sugestii pentru activități pentru diferite domenii disciplinare 

Deschideți Symbaloo Marketplace pentru a vedea căi de învățare diferite grupate în funcție de grad și 

de subiect. A se vedea în acțiune, pentru a forma propria opinie. 

Orice cale de lecție din Marketplace pot fi salvată în contul personal, pentru a fi utilizată ca atare sau 

să fie modificată, în funcție de nevoile personale. 

Puteți schimba materialul de pe placi individuale, cum ar fi, de exemplu, în cazul în care planul inițial 

include un video puteți să îl schimbați, și dacă există o placă (tile) de follow-up cu un test, puteți să-l 

păstrați, dar puteți schimba întrebările pentru diferite grupuri de elevi. 

Puteți crea o copie pentru diferitele grupuri, apoi personaliza întrebări sau comentarii. O altă 

posibilitate este de a crea un plan de lecție master, apoi copiați și schimbați dale pentru a include 

informații și să se concentreze pe fiecare. În acest fel veți oferi un obiectiv specific fiecărui grup de 

elevi, deși ei vor urma aceeași lecție. 
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Profitând de caracteristici oferite de Planurile de lecție Symbaloo puteți include Gamification în calea 

de lecție: 

 Puteți permite elevilor să aleagă căi diferite de pe tabla de joc. În cazul în care o parte este un 

video și celălalt un joc, ambele opțiuni oferă același conținut, dar prin diferite metode de 

livrare. 

 Incorporarea unui sistem de puncte pentru activități de completare este o altă opțiune. 

 Utilizați recompense pentru a sărbători realizările studenților într-un joc. Oferiți recompense 

pentru completarea unui joc în termenul specificat, un procent de răspunsuri corecte, sau 

pentru un blog restante sau contribuție Padlet. Oferă recompense sub formă de autocolante, 

insigne digitale sau alte recompense speciale. 

Resurse necesare 

PC sau dispozitive mobile, cum ar fi tablete, smartphone-uri, etc., care pot fi conectate la rețeaua WiFi 

din școală / clasă. Se recomandă să aveți un software de gestionare în clasă instalat pe dispozitivul 

mobil al profesorului, cel puțin la început, pentru a controla și a ajuta elevii să completeze sarcinile 

educaționale. De asemenea, se recomandă ca fiecare dispozitiv să fie protejat împotriva virușilor și a 

malware-ului. 
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Avantaje 

 Include o zonă de educație numai pentru profesori și elevi 

 Include funcții sociale, cum ar fi „prieteni,“ comentarii, evaluări de către alții 

 Necesită înregistrare / log-in (cu e-mail) 

 Produsele pot fi încorporate 

 Produsele pot fi partajate de adresa URL 

 Include instrumente peentru profesori pentru înregistrarea și / sau de monitorizare a 

studenților 

 Orice web mix-ul public poate fi utilizat ca atare sau poate fi personalizat 

 Planurile de lecție oferă o analiză după ce au fost atribuite, pentru a vedea progresul elevilor 

și o opțiune de calendar pentru a face lecții disponibile în timpul unui interval de timp ales. 
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Dezavantaje 

 Necesită o conexiune bună la internet. 

 Nu există nici o posibilitate de a fi utilizat offline. 

 Profesorii trebuie să fie înregistrați. 

 Dificultatea de a-l edita cooperativ. 

 Nu oferă un mod ordonat de a construi o cale de învățare, acesta este motivul pentru care 

rezultatul poate fi neconcludent. 
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Activitatea de securitate digitală 

Nu contează dacă elevii folosesc propriile dispozitive sau dispozitive școlare în sălile de clasă, aceștia 

trebuie să fie conștienți de faptul că acestea trebuie să fie folosite numai pentru realizarea sarcinilor 

lor educaționale. Deoarece tentația de navigare pe net există încă în comportamentul elevilor, cadrele 

didactice trebuie să asigure utilizarea corectă a dispozitivelor mobile, în conformitate cu politica școlii. 

Două moduri pot fi utilizate, unul dintre ele este cea de moda veche, mers pe jos și a vedea dispozitive 

studenți. Cealaltă cale este de a utiliza un software de management al clasei, pe care îl recomandăm. 

Există multe astfel de software-uri, care pot fi utilizate, adaptate la școală sau de care profesorii au 

nevoie, funcție de posibilități. Unul bun poate furniza un modul care poate contribui la educarea 

elevilor cu privire la riscurile și responsabilitățile de a utiliza internetul și pentru a proteja dispozitivele 

mobile de la schimbări nedorite sau rău intenționate și controlează accesul la mass-media amovibile, 

cum ar fi dispozitive USB.  

 


