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Ghid pentru utilizarea Office Online via SharePoint și 

OneDrive 

Ghidurile precedente din această serie v-au introdus în fundamentele implementării și configurării unui domeniu Office 

365 și în utilizarea SharePoint pentru administrare, predare și învățare în instituția dvs. de învățământ. Probabil că 

sunteți deja mai încrezător și ați petrecut ceva timp explorând noua platformă Office 365 pentru educație. Ar trebui să 

puteți acum să: 

 adăugați noi utilizatori la domeniul Office 365. 

 atribuiți licențe și permisii utilizatorilor din domeniul Office 365. 

 configurați detaliile de conectare și să resetați parolele la nevoie. 

 să configurați site-uri SharePoint pentru diferite utilizări (administrative, comunitare, pentru diferite subiecte și 

proiecte precum și site-uri personale). 

 schimbați aspectul site-urilor și să editați diferitele elemente componente. 

 configurați un site web simplu și să-l faceți vizibil publicului. 

 urmăriți alte grupuri, persoane și documente în fluxul dvs. de știri. 

 selectați și configurați aplicații pentru site-urile SharePoint. 

 configurați site-uri de echipă și să alocați sarcini membrilor echipei, utilizând aplicațiile SharePoint. 

 

Acest ghid vă va ajuta să explorați alte câteva caracteristici ale Office 365 pe care le vezi utiliza separat sau din interiorul 

SharePoint. Comunicarea și colaborarea sunt „inima” oricărei acțiuni pe care o întreprindeți în Office 365 și ca urmare, 

toate caracteristicile sale sunt concepute să conlucreze pentru a vă ajuta la îndeplinirea mai eficientă a sarcinilor și la 

descoperirea unor noi modalități de a îmbunătății predarea și respectiv învățarea în instituția dumneavoastră. 

1. Utilizarea Office Online 

Probabil că sunteți destul de familiarizat cu aplicațiile Office, instalate pe PC-ul sau laptopul dvs. (Word, Excel. 

PowerPoint și OneNote). Office Online (fostul Office Web Apps) din Office 365 constă dintr-o suită versiuni reduse ale 

acestor aplicații, cu ceva mai puține funcții, dar care, cu toate acestea, vă oferă acces la tot cea ce aveți nevoie pentru a 

vă putea desfășura activitatea. Deoarece aceste aplicații sunt online, cu ajutorul lor puteți să: 

 lucrați cu documentele dvs. Office fie ele documente Word, foi de calul tabelar Excel, prezentări PowerPoint 

sau blocnotesuri OneNote, din orice loc în care aveți acces la internet. 

 sincronizați toate modificările efectuate asupra documentelor existente pe dispozitivele dvs. mobile, laptop 

și/sau desktop. 

 partajați fișierele Office cu alți utilizatori de Office 365. 

 colaborați cu colegii dvs. la revizuirea și editarea aceluiași fișier. 

 creați fișiere noi, apoi sincronizați-le cu desktopul dvs. pentru a putea utiliza unelte de editare mai puternice din 

versiunea de Office pe care o aveți instalată. 

 obțineți asistență din fila Ajutor, indiferent ce dificultăți ați întâmpina. 

 lucrați ușor cu alții pentru că aveți acum posibilitatea de a le trimite linkuri către fișiere, cum ar fi cele create cu 

aplicațiile PowerPoint, Word, Excel și OneNote, în loc de fișiere atașate la mesajele de poștă electronică. 

Această posibilitate economisește din spațiul de stocare și evită situația în care trebuie să „împăcați” manual 

mai multe versiuni ale aceluiași document. 
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Unul dintre avantajele utilizării Office 365 pentru educație este acela că, odată ce ați creat domeniul, cu greu ați mai 

putea găsi ceva de făcut, pentru că Microsoft se ocupă de întregul proces de întreținere și actualizare a programelor, 

eliberându-vă de aceste sarcini pentru a vă putea concentra mai bine asupra activităților dumneavoastră. 

Puteți accesa Office Online din  platforma dvs. Office 365, fie dintr-un site SharePoint, fie din cadrul serviciului OneDrive 

(fostul SkyDrive), fie direct din pagina de pornire Office 365. Acest ghid vă va ajuta, de asemenea, să înțelegeți mai 

multe aspecte privind accesarea aplicaților (Apps) din cadrul colecției dvs. de site-uri SharePoint. 

 

2. Accesarea Office Online via SharePoint 

 Navigați la pagina de pornire a site-ului dvs. de echipă făcând clic pe fila Site-uri din meniul principal Office 365, 

aflat în antetul paginii, apoi apăsând pe butonul Site echipă, aflat în partea stângă. 

 Observați meniul Documente, în colțul din dreapta jos al paginii. 

 Faceți clic pe +nou. 

 Va apare un meniu derulant cu opțiunile Office Online, care va arăta astfel: 

 Selectați tipul de document pe care doriți să-l creați. 

 Selectând, de exemplu, Document Word, se va deschide o fereastră a aplicației Word Online afișând un 

document necompletat. 

 Faceți clic pe titlul documentului (implicit, este denumit Document) pentru a-i da numele dorit de 

dumneavoastră. 
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 Documentul dvs. este pregătit de editare. Ar trebui să recunoașteți majoritatea instrumentelor din panglica ce 

se desfășoară în antetul paginii. Aceasta arată astfel: 

 

 Dacă doriți să folosiți funcții mai puternice, disponibile pe laptopul sau desktopul dvs., faceți clic pe butonul 

DESCHIDEȚI ÎN WORD, aflat în dreapta filelor panglicii. Documentul dvs. va fi deschis în programul Word instalat 

pe computerul dumneavoastră. Acest scenariul,  presupune că vă conectați pe computerul dvs., care rulează cel 

puțin Windows 8, utilizând un cont Microsoft, altfel vi se va cere să vă autentificați cu un astfel de cont.  

 Puteți astfel edita documentul dvs., utilizând toate instrumentele disponibile în versiunea instalată local a 

programului Office Word. Când doriți să salvați documentul, faceți clic pe fila Fișier. Fereastra dvs. ar trebui să 

arate astfel. 

 Faceți clic pe Salvare ca, aflat la mijlocul meniului din partea stângă a ferestrei. 
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 Veți avea la dispoziție câteva opțiuni de salvare a documentului, după cum puteți observa în imagine: 

 Prima opțiune este aceea de a salva pe unul dintre Site-urile dvs. SharePoint. Selectați locația și fișierul dvs. 

actualizat va fi salvat pe site-ul corespunzător. 

 Aveți, de asemenea, opțiunea de a salva în alte locații, inclusiv pe computer sau pe OneDrive. 

Examinați și celelalte opțiuni din meniul aflat în partea stângă a ferestrei. Faceți-vă timp să explorați aceste funcții 

făcând clic pe elementele acestui meniu. 

 Primul element, Informații, vă permite să schimbați unele dintre funcțiile de partajare. Vă oferă, de asemenea, 

informații despre editările făcute în documentul curent și despre autorii acestora. 

 

 Făcând clic pe Protejare document, puteți alege să faceți documentul disponibil doar în modul citire, selectând 

Restricționare editare sau puteți preveni modificări ulterioare ale acestuia de către cei care au avut drepturi de 

editare, selectând Marcare ca final. Fereastra și respectiv meniul din care puteți face aceste operațiuni, ar 

trebui să arate astfel: 

 Pentru a reveni la documentul dvs., faceți clic pe săgeata aflată în colțul din stânga sus al ferestrei. 
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Deschiderea altor tipuri de fișiere, cum ar fi cele de tip PowerPoint și Excel, în Office Online vă oferă, de asemenea, 

acces la versiunea restrânsă a programelor respective, comparativ cu versiunea instalată pe computer a acestora. Puteți 

comuta între aceste două versiuni ale programelor, pentru fiecare tip de fișier Office, într-o manieră similară celei 

prezentate în acest ghid pentru un fișier Word. 

 Office Online este o soluție extraordinară pentru situațiile în care sunteți departe de computerul dvs. și doriți să 

editați documente aflate în Office 365 (stocate fie într-un site SharePoint, fie în OneDrive). 

 Veți observa, de asemenea, utilitatea acestei soluții, atunci când veți avea nevoie să lucrați cu mai mulți colegi, 

aflați în locații diferite, pe un același document. 

 Când un fișier este partajat sau disponibil tuturor într-un site SharePoint, colegii pot lucra pe un același fișier, din 

locații și la momente diferite de timp (cu condiția ca documentul să nu fie marcat ca final). Schimbările aduse de 

oricare dintre aceștia, vor fi imediat vizibile și celorlalți. 

 Office Online vă indică cine anume mai lucrează, pe un același document, în același timp cu dumneavoastră. 

Puteți astfel vedea, în timp real, schimbările făcute de către fiecare dintre colegii dvs. deoarece numele lor apar 

pe ecran, în dreptul modificărilor corespunzătoare. 

 Dacă editați documentul din varianta instalată a unuia dintre programele disponibile în Office Online și salvați 

documentul, Word îl va actualiza pentru a include toate modificările făcute de ceilalți colegi. Aceste modificări 

vor fi marcate cu verde pentru a putea fi ușor identificate. De asemenea veți avea marcate paragrafele pe care 

un alt coleg tocmai le editează, pentru a nu intra în conflict, editând exact în același paragraf. De asemenea veți 

fi notificat ori de câte ori apar modificări făcute de alții, pentru a vă resincroniza documentul, salvându-l. 

Această procedură vă permite să alegeți momentul actualizării și astfel să lucrați asupra documentului cu 

întreruperi minime chiar dacă alți colegi lucrează în același timp cu dvs. pe documentul respectiv. 

 Dacă editați documentul din varianta online a programelor Office, nu este nevoie să salvați niciodată pentru că 

această operațiune se realizează automat la cea mai mică modificare pe care o efectuați. De aceea actualizarea 

este și ea automată în acest caz, și de aceea, mult mai rapidă. 

 Puteți lucra, împreună cu alți colegi, asupra unor fișiere Excel, PowerPoint și OneNote, într-o manieră similară 

celei utilizate pentru lucru asupra unui document Word. 

 Puteți posta detaliile privitoare la schimbările aduse documentelor de echipă, în fluxul de știri, pentru a-i 

menține pe membri grupului cât mai informați sau puteți urmări documente și fișiere pentru a vedea automat 

schimbările apărute, în fluxul dvs. de știri. 

Petreceți un timp ca să lucrați și cu versiunile Office Online ale aplicațiilor PowerPoint, Excel și OneNote. Chiar dacă 

site-urile SharePoint reprezintă o soluție extraordinară pentru stocarea fișierelor de echipă în vederea editări lor în 

comun, puteți folosi și OneDrive pentru fișiere individuale, create cu Office Online. 
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Ghid de utilizare Office Online via OneDrive 

OneDrive este spațiul dvs. personal de stocare în Office 365. Este un alt loc din care puteți lucra în Office Online sau 

puteți stoca și partaja fișiere. Iată cum poate fi acesta utilizat și câteva dintre caracteristicile sale: 

 Poate fi utilizat pentru stocarea fișierelor cu care lucrați în mod curent. 

 Pot fi create foldere și subfoldere în care vă puteți păstra în mod organizat documentele și alte fișiere. 

 Dispuneți de un spațiu, virtual nelimitat (doar pentru utilizatorii Office 365), de stocare. 

 Puteți glisa fișiere în pagina OneDrive sau puteți utiliza instrumentul de încărcare. 

 Poate fi sincronizat cu dispozitivele dvs. de calcul astfel încât modificările fișierelor sunt încărcate de pe 

desktopul dvs. de pe, tabletă sau de pe telefonul mobil pe care-l folosiți. 

 Puteți oferi acces la fișierele și documentele dvs. de pe OneDrive și altor persoane, inclusiv unor utilizatori din 

afara domeniului Office 365. 

 

Puteți stoca resurse educaționale, copii ale fișierelor din cadrul unui proiect de grup, poze personale și videoclipuri, 

exact ca și cum ați dispune de un birou virtual în cloud (internet). OneDrive poate fi accesat de pe aproape orice 

dispozitiv, utilizând orice sistem de operare, de oriunde v-ați afla, cu condiția de a dispune de o conexiune la internet. 

Pentru a utiliza Office Online de pe OneDrive, conectați-vă la portalul dvs. Office 365 și faceți clic pe fila OneDrive din 

meniul principal Office 365, care se află în antetul albastru al paginii. 

 

 Această acțiune ar trebui să deschidă pagina de pornire OneDrive care arată astfel: 

 

 Puteți vedea toate folderele și documentele dvs. pe această pagină de pornire. 

 Dacă faceți clic pe Urmărite, veți vedea o listă cu documentele din diferite locații pe care ați ales să le urmăriți în 

Office 365. 

 Dacă faceți clic pe Partajate cu mine, veți vedea o listă de fișiere pe care alții au ales să le partajeze cu dvs. din 

propriul OneDrive. 

 Celelalte elemente ale meniurilor, ar trebui să vă fie deja familiare din studiul celorlalte ghiduri de utilizare 

Office 365. 

 Faceți-vă timp pentru a explora pe îndelete aceste caracteristici ale OneDrive. 

  



 

 
              9 

Ghid pentru utilizarea Office Online via 

SharePoint și OneDrive

Dacă faceți clic pe +nou, se deschide un meniu derulant Office 365, similar celui pe care l-ați întâlnit în SharePoint și pe 

care îl puteți folosi exact la fel. OneDrive este pur și simplu un alt punct de acces și de stocare a documentelor și 

fișierelor dvs. în același portal Office 365. 

 

Având la dispoziție o capacitate de stocare, virtual nelimitată, OneDrive este 

ideal pentru utilizare în educație. 

 Creați bănci de resurse educaționale și materiale de curs ce pot fi partajate cu colegii și elevii dumneavoastră. 

 Stocați și partajați materiale pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

 Creați cursuri de dezvoltare profesională pentru colegii noi sau mai puțin experimentați. 

 Încărcați și partajați fotografii prin simpla trimitere a unui link, fără a mai fi nevoie să utilizați atașamente mari în 

mesajele de e-mail, uneori imposibil de trimis datorită depășirii mărimii maxim admise pentru un atașament. 

 Nu mai este nevoie să apelați la alte servicii de stocare online, pentru a trimite materiale video de mari 

dimensiuni, imposibil de trimis ca atașament. 

 Stocați toate materialele video de care aveți nevoie în procesul educațional. 

 Puteți considera OneDrive, ca fiind servieta dvs. virtuală cu care transportați documentele între dispozitivele cu 

care lucrați și care se pot afla în diferite locații. 

 Utilizați-l precum un fișet virtual, câștigând spațiu în biroul dvs., cancelarie sau sala de clasă. 

 Accesați materialele și fișierele dvs., oricând, de oriunde și de pe orice dispozitiv, faceți lecția mai atractivă 

pentru elevi. 

Cu OneDrive și Office Online, puteți lucra și partaja, virtual, de oriunde v-ați afla. 

 

Rețineți că acest OneDrive, în denumirea lui completă și corectă, OneDrive pentru Business, este complet separat de 

alte conturi OneDrive pe care le ați putea avea. Acesta este un serviciul de stocare specific, accesibil exclusiv din 

interiorul portalului Office 365*. 

 

*Planul E1 pentru educație oferă gratuit acest OneDrive pentru Business. Instituțiile academice sunt eligibile pentru 

servicii de Business. Aceste servicii de business, sunt destinate organizațiilor și dispun de acorduri și suport la nivel de 

serviciu. Organizația oferă serviciul grupului său de utilizatori și în același timp asigură primul nivel de suport și 

responsabilitatea administrării utilizatorilor. Office 365 este un exemplu de serviciu comercial care include: Exchange 

Online, Office Online, SharePoint Online, OneDrive pentru business și Lync Online. Serviciile pentru persoane fizice 

sunt destinate indivizilor, numiți și utilizatori finali iar între aceștia și Microsoft există un acord direct. Exemple de 

servicii cu acord direct sunt conturile Microsoft, OneDrive Personal, Skype, Outlook.com și Xbox Live. 
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Scenariu utilizator: Utilizarea Office Online pentru 

evaluări și feedback 

Cornel Lupu, profesorul de chimie, se pregătește să facă o evaluare recapitulativă la clasa a XI-a, utilizând platforma 

Office 365 de care dispune școala sa. El a mai utilizat această platformă la clasă, timp de câteva săptămâni, astfel încât 

elevii sunt deja familiarizați cu modul de lucru în platforma Office 365. Deși se află departe de școală, la o conferință 

națională a profesorilor de chimie, are, din fericire, posibilitatea de a utiliza Office Online pentru a crea, partaja și evalua 

cunoștințele elevilor, utilizând tableta pe care o are asupra sa. 

 El se conectează la Office 365 și face clic pe OneDrive din pagina de administrare. 

 Apoi, face clic pe +nou și deschide astfel meniul derulant Creare fișier: 

 Din acest meniu, alege Document Word, apoi dă un nume documentului și îl deschide în Word Online. 

 El poate acum să tasteze întrebările pentru evaluarea clasei a XI-a. Rezultatul arată astfel: 
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 Cornel este pregătit acum să trimită acest chestionar de evaluare, elevilor săi. El face clic pe fila Partajare aflată 

în dreapta sus, înainte de cea cu numele său. 

 Poate acum să partajeze chestionarul cu clasa a XI-a. Deoarece el este și administrator al platformei Office 365 a 

școlii la care lucrează, a configurat un grup de securitate care include toți elevii din clasa a XI-a. 

 Grupurile de securitate sunt ușor de creat în Office 365. Cornel face clic pe fila Admin din meniul principal 

Office 365 iar apoi selectează Office 365, acțiune care-l va duce la Centru de administrare Office 365.  

 Urmează un clic pe GRUPURI, din meniul de navigare aflat pe latura stângă a ferestrei iar apoi pe pictograma 

+ (Creare grup) care apare deasupra titlului de coloană, Nume. 

 Acum creează un nou grup completând rubricile Nume grup și eventual Descriere, apăsând apoi pe butonul 

Creare. 

 Un grup de securitate ușurează partajarea documentelor și fișierelor cu elevii. Există și varianta încărcării 

acestora pe site-ul de echipă SharePoint al clasei a XI-a și tastarea unui mesaj în fluxul de știri. 

 Cornel tastează numele grupului de securitate pe care l-a creat pentru  clasa a XI-a și un mesaj explicativ pentru 

sarcina pe care o au de îndeplinit elevii. Fereastra sa va arăta similar cu cea de mai jos: 

 

 

 Face clic pe butonul Partajare. Elevii clasei a XI-a vor primi câte un mesaj de poștă electronică în care vor avea 

instrucțiunile de lucru privitoare la chestionarul de evaluare. Când vor face clic pe linkul din mesajul primit, 

chestionarul se va deschide în Word Online. 

 Ei pot acum să descarce documentul și după completarea acestuia offline, să-l încarce în propriul OneDrive și 

să-l partajeze apoi cu dl profesor Lupu, pentru verificare și notare. 

 Cornel are posibilitatea de a face corecturi și comentarii, cu diferite culori, pe chestionarele lor și le poate oferi 

un feedback prețios. Poate, de asemenea, partaja și discuta cu elevii aceste aspecte și poate păstra o copie a 

chestionarelor, într-un folder pe care la creat în prealabil în al său OneDrive. 

 Aceasta este o modalitate foarte simplă, și eficientă în același timp, de a colabora cu elevii, utilizând facilitățile 

oferite de Office Online. 
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Scenariu utilizator: Utilizarea OneNote pentru 

portofoliile electronice ale elevilor 

Monica Ene-Pietrosanu dorește să înceapă să utilizeze portofolii electronice la Limba și literatura română, cu clasa 

a VI-a. Ea dorește ca elevii să înceapă să-și adune toate lucrările și proiectele într-un portofoliu pe care să-l poată lua cu 

ei atunci când vor merge la liceu. Ea s-a decis să utilizeze OneNote Online, aplicație disponibilă pe platforma Office 365 

a instituției de învățământ în cadrul căreia activează, pentru că a văzut în alte scoli, cât de potrivită este această aplicație 

pentru realizarea acestor portofolii electronice. 

Ea știe că OneNote este o aplicație excelentă pentru organizarea resurselor în blocnotesuri , secțiuni și pagini. Acum, 

încearcă să vadă cum poate utiliza această structură pentru a organiza portofoliile elevilor astfel încât acestea să 

evidențieze progresul acestora în timp, răspunsurile la feedback-urile primite, și realizările proprii. Aceste portofolii 

electronice îi vor: 

 ajuta să dobândească abilități de autocontrol. 

 încuraja să devină autodidacți. 

 echipa cu abilități de a reflecta asupra modului lor de învățare și realizărilor personale. 

Deoarece nu toți elevii au o versiune de OneNote, instalată pe computerele lor de acasă, Monica s-a decis să utilizeze 

doar caracteristicile disponibile în OneNote Online, chiar dacă versiunea instalată are posibilități extinse. 

Ea s-a decis să utilizeze următoarea structură pe secțiuni: 

a) Citire 

b) Scriere 

c) Vorbire 

d) Dictare 

e) Pronunție 

f) Teme de casă 

g) Teste 

În fiecare dintre aceste secțiuni, Monica a creat următoarele tipuri de pagini, realizând un șablon pentru a-și ajuta elevii 

să-și realizeze portofoliile electronice: 

 Experiență anterioară 

 Exemple de învățare 

 Scopuri de atins 

Elevii învață mai ușor dacă cunosc care sunt scopurile ce trebuie atinse și trebuie să fie încurajați să-și propună 

propriile scopuri, acest lucru sprijinindu-i să devină autodidacți. 

 Criterii de evaluare 

Este foarte important ca elevii să știe cu exactitate ce anume se așteaptă de la ei 

 Simulări și exerciții 

 Evaluare profesor 

Evaluați-vă elevii atât formal cât și informal. Feedbackul nu trebuie să fie neapărat sub formă de note sau 

calificative ba chiar e mai indicat să fie oferit într-o formă descriptivă. 
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 Evaluare reciprocă între elevi 

Elevii trebuie să învețe cum să exprime remarci negative cu o atitudine pozitivă și trebuie să înțeleagă că nu cel 

care învață este evaluat ci sarcina de învățare pe care acesta a primit-o. 

 Autoevaluarea 

Elevii vor învăța să-și evalueze în mod obiectiv realizările, în special atunci când au posibilitatea de a le compara 

cu cele ale colegilor lor. 

 

Șablonul realizat de către Monica pentru clasa a VI-a arată astfel: 

 

 

 Odată ce șabloanele au fost create, elevii Monicăi își vor putea realiza propriile portofolii electronice, pe care le 

pot partaja cu ea și eventual cu părinții lor. Aceasta este o modalitate foarte bună de a partaja informațiile 

despre activitatea lor școlară, despre progresul și realizările lor. 

 Dacă elevii dispun acasă de versiunea instalată a OneNote, ei vor putea să adauge portofoliilor lor electronice și 

elemente multimedia, cum ar fi , înregistrări audio și video ale activităților și realizărilor lor. Toate aceste dovezi 

pot fi stocate și în OneDrive până când elevii vor avea acces la versiunea instalată de OneNote, fie pe 

desktopurile de la școală, fie acasă ori la un coleg de clasă, pentru a le insera în portofoliul lor electronic. 

 OneNote va face sincronizarea între versiunea instalată de OneNote și OneNote Online, astfel încât toate 

schimbările și adăugările sunt actualizate deși unele elemente multimedia, este posibil să nu poată fi accesate 

atunci când utilizați OneNote Online. 
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Scenariu utilizator: Realizarea unui sondaj de opinie în 

Excel Online 
 

Deși Iulian Calinov este un profesor sosit de curând în colectiv, a fost ales deja în consiliul de administrație al școlii. El se 

conectează la Office 365 utilizând datele primite de la Cornel Lupu și își schimbă parola așa cum i se solicită. Își verifică 

e-mailul și descoperă în cutia poștală o invitație pe site-ul comunității din școala sa, invitație pe care o acceptă făcând 

clic pe linkul corespunzător ei. Ca urmare a acestui clic, Iulian ajunge pe pagina de pornire a site-ului de echipă al școlii. 

 Iulian explorează funcționalitățile site-ului și parcurge materialele publicate aici. Verifică fluxul de știri, 

secțiunea de documente și găsește site-ul foarte interesant. 

 Verifică calendarul, anunțurile, pozele încărcate aici și stadiile în care se află diferitele proiecte încărcate pe site. 

 Observă la un moment dat, un sondaj de opinie, lansat de către administratorul domeniului, Cornel Lupu, și 

găsește ideea unui sondaj ca fiind foarte interesantă. 

 Iulian se hotărăște să realizeze și el o anchetă privind meditațiile din perioada tezelor, aceasta fiind una dintre 

responsabilitățile ce-i revin în consiliul de administrație al școlii. 

 Explorând aplicațiile Office Online, decide că-și va crea ancheta, folosindu-se de instrumentul Anchetă Excel. 

Pentru aceasta, accesează fila OneDrive din meniul principal Office 365. Aici face clic pe +nou și explorează meniul 

derulant care s-a deschis. 

 

 

 

 Din acest meniu selectează Anchetă Excel și dă anchetei sale un nume – „Anchetă privind meditațiile”, apoi face 

clic pe butonul OK. Excel Online creează documentul necesar anchetei. 

 Urmând instrucțiunile de pe ecran, Iulian dă un nume acestui chestionar, precum și o descriere. 

 Acum este pregătit pentru a introduce întrebările. Fereastra sa arată similar celei de mai jos: 
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 Iulian observă că instrumentul pentru crearea chestionarului îi oferă câteva opțiuni legate de formatul 

răspunsurilor la întrebări, selectabile printr-un  clic pe meniul derulant Tip de răspuns. 

 Tipurile de răspuns la întrebări sunt: text, text paragraf, număr, data, timp, da/nu și opțiune.  

 El adaugă întrebări suplimentare, făcând clic pe butonul +Adăugați o întrebare nouă, aflat sub caseta întrebării. 

 Observă, de asemenea, existența unei casete care poate fi bifată pentru a marca răspunsul la respectiva 

întrebare ca fiind obligatoriu. 

 Odată ce a terminat de introdus întrebările, face clic fie pe butonul Salvare și vizualizare fie pe butonul 

Închidere. În primul caz, chestionarul va fi salvat și afișat așa cum va apare el celorlalți, vezi imaginea de mai sus. 

În al doilea caz, va apare o casetă de dialog pentru salvarea documentului. Acesta va putea fi regăsit în lista 

documentelor din OneDrive și poate fi deschis și apoi editat în Excel Online, opțiune aleasă și de către Iulian. 
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 El observă că dacă face clic pe butonul Anchetă, din grupul Tabele aflat pe fila Pornire, se deschide un meniu 

care îi oferă posibilitatea să vizualizeze, editeze, șteargă sau partajeze chestionarul: 

 

 

 

 Iulian obișnuia să lucreze cu foile de calcul tabelar la Matematică și ca urmare este familiarizat cu toate funcțiile. 

Totuși, instrumentul de creare a sondajelor îl folosește în premieră, așa că trebuie să se familiarizeze puțin cu el. 

 Imediat după deschiderea documentului observă panglica interfeței Excel, din care poate accesa filele, grupurile 

și comenzile bine cunoscute, pe care le va folosi în momentul în care răspunsurile la chestionar vor începe să 

sosească. Dacă dorește poate oricând să folosească, pentru editare, versiunea de Excel instalată pe laptopul său. 

 Face clic pe fila Inserare și descoperă în grupul Tabele, butonul Anchetă care deschide un meniu identic cu cel 

din grupul omonim de pe fila Pornire. Selectează comanda Editare chestionar și ajunge în pagina în care a creat 

inițial chestionarul. 

 Explorează apoi comanda Partajare chestionar și decide că e momentul să trimită chestionarul către elevii scolii. 

Office 365 generează un link destul de lung și de aceea decide să folosească www.tinyurl.com pentru a-l scurta. 

 Iulian închide acum chestionarul și se întoarce la site-ul școlii, utilizând butonul Înapoi al browserului pentru a 

ieși din Excel Online și făcând apoi un clic pe fila Site-uri și încă unul pe butonul Site echipă.  

 În câmpul Porniți o conversație de sub Flux de știri, Iulian lipește linkul prescurtat către chestionarul pe care-l 

va utiliza în ancheta sa, împreună cu un scurt mesaj către elevi. Toți cei din grup îi vor vedea mesajul în fluxul de 

știri. 

 Totuși, pentru a fi absolut sigur că toți elevii vor primi linkul, Iulian decide să trimită un e-mail tuturor elevilor. 

Pentru aceasta, face clic pe fila Outlook din meniul principal Office 365 și deschide astfel Outlook Web App. 

 În stânga sus face clic pe +nou, tastează mesajul către elevi și apoi caută grupul tuturor elevilor din școală care a 

fost creat de către administrator utilizând Office 365 Exchange. 

 

  

  

http://www.tinyurl.com/
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 Fereastra sa ar trebui să arate astfel: 

 

 

 

 

 Acum, face clic pe TRIMITEȚI și verifică dacă mesajul a fost expediat. În momentul în care primește propria copie 

a mesajului, în meniul principal Office 365 apare o pictogramă în formă de plic, semn că a sosit un nou mesaj de 

poștă electronică în cutia sa poștală. Închide Outlook, întorcându-se la OneDrive. 

 Iulian așteaptă acum să sosească răspunsurile la chestionarul creat de el. 

 

Când începe să primească răspunsuri, poate începe să lucreze cu datele recepționate, în Excel. Îi este astfel mult mai 

ușor să analizeze răspunsurile deoarece poate folosi grafice și diagrame pentru afișarea datelor. 

El va exporta aceste diagrame în PowerPoint (fie în Office Online sau în mai puternica variantă offline) pentru a pregăti o 

prezentare pe care o va susține în fața directorului școlii și a întregului consiliu de administrație cu care se va întâlni 

pentru a pune la punct organizarea meditațiilor pentru elevi în perioada tezelor. 

Acesta este doar un mic exemplu despre felul în care profesorii și elevii pot utiliza Excel Online din Office 365 pentru 

educație. Se pot realiza chestionare simple sau mai complexe, fie utilizând aplicația Anchetă din SharePoint, fie 

instrumentul Anchetă Excel din Excel Online. Uneltele de comunicare din Office 365 ușurează felul în care vă conectați 

cu ceilalți și cel în care puteți partaja chestionare online. Analizarea datelor și prezentarea rezultatelor unei anchete sau 

ale unui sondaj în PowerPoint, pot fi toate făcute în Office Online care este parte a serviciilor oferite de Office 365. 


