
Google Drive form cu add on certify'em 

            Pentru a crea un test cu ajutorul formularelor,, google forms se deschide o adresă de gmail pentru a putea accesa contul 

Google Drive.În ,,My Drive"  apar mai multe funcții și vom selecta ,,More "iar apoi click pe ,,Google Forms". 

Se deschide un formular fără titlu în care vom completa testul nostru. Formularului îi putem atașa un supliment,dacă nu îl are 

atașat,din partea dreaptă sus,iar din tabul deschis vom căuta ,, certify'em". Respondentul va primi un certificat după completarea 

testului,dacă a îndeplinit condiția unui minim de răspunsuri corecte la respectivul chestionar.Când accesăm certify'em se schimbă 

denumirea formularului,ceea ce ne permite scrierea chestionarului. 

            Completarea formularului se realizează dând click pe titlu,astfel vom completa titlul ,,Test-capitolul,,Soluții-clasa a IX-a. Se 

dă o scurtă explicație referitoare la modul de completare al testului,scopul acestuia,eventual obiective. 

 

 



Se completează prima secțiune a chestionarului cu:adresa de e-mail, nume și prenume, clasă (dacă testul urmează să fie dat la mai 

multe clase,vor fi notate toate clasele,iar elevul va selecta clasa în care se află ) și data completării chestionarului. 

 

 Din bara de instrumente,din partea dreaptă, se adaugă o nouă secțiune ,dând click pe ,,=" ;fiecare secțiune va avea un titlu cu tipul de 

întrebări folosite și o scurtă descriere. 

 



Pentru adăugarea unei întrebări avem o bară cu instrumente,în partea dreaptă, atașată fiecărei întrebări.Se dă click pe ,,add question" 

și se scrie întrebarea. La întrebare putem să-i atașăm o imagine (dând click pe imagine ne apar taburile care ne indică ce putem 

face,adică să încărcăm o imagine,să căutăm o imagine etc). 

Există mai multe variante de întrebări:cu răspuns scurt,tip paragraf,răspunsuri multiple, dropdawn,casete de selecție,grupate ce 

implică o grilă de răspuns.Trebuie specificat că la întrebările cu răspunsuri deschise sunt preferabile cele cu răspuns scurt ,deoarece 

cele elaborate implică realizarea corecturii manual de către autorul testului și adăugarea punctajului aferent , la punctajul total care 

este dat automat. 

 

 

În cazul întrebărilor grupate ce implică o grilă de răspuns , nu apare ,,cheia de răspuns " corect și ele nu pot fi folosite în evaluare 

automată, dar pot fi utile   să realizăm o apreciere asupra cunoștințelor acumulate de elevi  și să pregătim noțiunile care urmează a fi 

predate.  



 

La fiecare întrebare avem în partea stângă jos o ,,cheie de răspuns", adică vom aloca un punctaj, indicăm răspunsul corect și dacă 

dorim un feedback (la test nu este obligatoriu). 

 



Încheiem editarea întrebării cu adăugarea unei descrieri (butonul din dreapta jos) și o facem obligatorie (mutăm butonul din stânga în 

dreapta pe culoarea mov). 

Fiecărui formular i se atașează și un Certify'em (acesta va fi elaborat numai dacă elevul a îndeplinit condiția minimă de punctaj). 

 

După completarea formularului urmează trimiterea acestuia către elevi , folosind adresa de email sau link (prin rețelele de socializare 

facebook,twitter). 

 



Respondentul va deschide  adresa de mail și va completa testul, răspunzând la itemii prezentați. După completare vor primi punctajul 

realizat și certificatul. 

 

 

 

 



 

Răspunsurile date de fiecare elev sunt înregistrate într-o foaie de calcul în Excel (pagina se deschide dând click pe view respauses în 

Sheet).Un avantaj al acestei evaluări îl constituie faptul că putem vedea la fiecare elev ce a greșit și putem realiza un plan remedial 

diferențiat,punând accent pe învățarea centrată pe elev. 

 

 

 

 



 



 

 

 

Interpretarea rezultatelor primite în urma aplicării chestionarului 

a ) În pagina cu rezultate ne apar numărul de respondenți care au  răspuns la chestionar și  ponderea acestora pe trei nivele:scăzut, 

mediu și înalt. 



Din grafic se observă  rezultate scăzute,raportate la punctajul chestionarului.

 

b) Numărul elevilor care au răspuns corect la întrebări din numărul total de elevi este redat  în următorul tabel: 



 

c) Punctajul înregistrat de fiecare elev  din clasă este reprezentat prin noțiunea de,, scores : 



 

d) Procentul  fiecarui respondent raportat la punctajul înregistrat;  

 

 



 

e) În graficul de mai jos este redat procentul elevilor care au răspuns la întrebări, pe fiecare clasă  din care fac parte; 



 

f) Evaluarea fiecărei  întrebări:în partea stângă este dat răspunsul corect, iar în partea dreaptă răspunsurile date de elevi; 



 

 



 

 

g ) La întrebările cu răspuns scurt  ne apar toate răspunsurile date de elevi, precum și procentul obținut în funcție de răspuns;  



 

 

h) Răspunsurile corecte /incorecte la  întrebările chestionarului , înregistrate de fiecare elev apar când se da click pe numele 

elevului , din tabelul cu punctajul înregistrat ; 



 

 

 

 



 

            În urma analizei detaliate a rezultatelor obținute se va trece la întocmirea unui plan remedial privind ameliorarea 

situației înregistrate ( rezolvarea unui număr mai mare de probleme cu grad diferit de dificultate )  și se va avea în vedere 

predarea noilor conținuturi  folosind metode adecvate  unei mai eficiente înțelegeri. 

 


