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Tutorial conectare și editare cursuri proprii 
 

Conectare și accesare curs propriu 
 

1. Deschidem un browser ( Chrome, Mozzila Firefox, Internet Explorer, Edge ) și introducem în bara 

de căutare următorul URL: 

schoolmodeon.com/wp-admin 
 

 

 
2. Se va deschide o interfață de conectare unde se vor introduce numele de utilizator și parola 

contului pe care l-ați creat: 
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Apasați butonul de Log In și asteptați să se încarce pagina. 

3. Pagina care va apărea va fi cea de mai jos: 

 
 

4. Pentru a intra pe cursuri și a le putea edita, vom duce cursorul pe butonul LearnDash LMS din 

meniul din stânga, unde se va expanda un submeniu și de acolo vom da click pe butonul Cursuri. 
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Și se va deschide următoarea fereastră: 

 
 

În zona indicată cu roșu se va/vor afla cursul/cursurile dumneavoastră proprii, unde veți putea 

adăuga lecții, teste/quiz-uri ( teste de evaluare ), exerciții. Mai jos veți putea vedea în parte cum se 

pot realiza cele enumerate. 

Dacă vom pune cursorul în zona marcată cu roșu, vor apărea mai multe butoane ca în imagine: 

 
5. Pentru a EDITA cursul Tutorial ( numele poate fi diferit Matematica, Fizica, Romana, Chimie etc. 

) se va da click pe butonul Edit. 

 
și se va deschide o nouă pagină: 
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6. După ce s-a deschis noua pagină se va da click pe butonul Builder din meniul de sus 

 
și se va deschide umătoarea pagină: 

 



 

P a g e  6 | 36 

 

 

Editarea structurii unui curs 
 

1. Pentru a putea realiza următorii pași de editare a cursului este necesară explicarea noțiunilor de 

Heading și Lesson. 

Heading 
Reprezintă o secțiune ce va fi mereu vizibilă la deschiderea unui curs, iar în aceasta secțiune se 

pot adăuga mai multe lecții. Putem avea mai multe Heading-uri într-un curs. ( Exemplu: În cazul 

de mai jos se poate observa că Heading-urile sunt Clasele de la a IX-a la a XI-a. ) 

 
 

Heading-ul se deosebește prin nuanța de gri pe care o are rândul respectiv. Dacă la crearea unui 

Heading ordinea nu este cea pe care o doriți, puteți să o modificați punând cursorul pe cele 6 

punctulețe și ținând click, apoi trăgând în sus sau în jos în funcție de locul dorit.  

Pentru utilizatori, heading-ul va fi vizibil în această formă: 
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Putem crea un heading dând click pe butonul al doilea din stânga jos numit New Section 

Heading. 

 
Se va deschide o mică casetă text unde trebuie să introducem textul pe care dorim să îl aibă 

Heading-ul. 

 
După ce am scris în casetă numele dorit vom da click pe Add Section Heading, 

 iar 

aceasta va apărea în lista de deasupra. 
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ATENTIE! Dacă nu aveți minim o lecție ( Lesson) imediat sub Heading nu va apărea Heading-ul 

pentru utilizatori chiar dacă îl aveți creat. De asemenea, cazul în care aveți două Heading-uri unul 

sub altul consecutiv și o lecție, va fi preluat cel mai apropiat de lecția respectivă. (Exemplu: în 

imaginea de mai sus Clasa a 9-a și Tutorial Heading sunt consecutive, iar Tutorial Heading are 

imediat după el o lecție numită Vectori. Dacă salvăm acum modificarea aceasta se va afișa ca în 

imaginea de mai jos, Clasa a 9-a ne fiind luată în considerare, deoarece nu are o lecție sub ea. ) 

 
 

Lesson  
Reprezintă o secțiune ce se va crea mereu sub Heading-uri chiar dacă va apărea ca fiind de acceași 

dimensiune ca un Heading. 
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Pentru utilizatori ea va fi văzută astfel: 

 
 

Folosim Lesson pentru a separa capitolele unei lecții, adăugarea unor Topicuri și/sau Quiz-uri, 

făcând mai ușoară ordonarea și găsirea conținutului pentru utilizatori. 



 

P a g e  10 | 36 

 

O lecție se poate crea apăsând primul buton din sânga jos numit New Lesson, 

 iar 

acesta va deschide o casetă text unde vom introduce numele lecției dorite: 

 
După ce am introdus numele dorit apăsăm Add Lesson, iar aceasta se va crea și va apărea în lista 

de deasupra astfel: 
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Când lecțiile se vor crea, ele vor fi inserate în listă la fel ca Heading-urile, având posibilitatea de a 

le muta ducând cursorul pe cele 6 punctulețe din dreptul lecției ( va apărea o mânuță atunci când 

cursorul va fi poziționat corect) 

 
și ținând click vom trage în sus sau jos linia în funcție de locul unde vrem să o poziționăm. 

 

2. Dacă am adăugat Heading-urile și lecțiile așa cum ne dorim putem începe să adăugăm Topicurile 

și Quiz-urile. 
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Topic 
Se găsesc în interiorul lecțiilor și pot fi văzute de utilizator doar dacă expandează o lecție astfel: 

 
 

După ce am dat click pe butonul Expand sub lecția Cap. 1 – Teorie au apărut Topicurile și 

Quiz-ul/ Testul. 
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Pentru a crea un Topic vom expanda lecția unde dorim să îl realizăm dând click pe butonul ca un 

”v” din dreapta liniei lecției respective: 

 
Acesta va deschide o zonă ca aceasta: 

 
 

Unde observăm că avem două butoane New Topic și New Quiz. 

Pentru a crea un Topic vom da click pe butonul New Topic, apoi se va deschide o casetă text 

unde vom introduce numele topicului dorit și vom da Add Topic. 

 
Acesta va fi adăugat sub lecția în care a fost creat și poate fi mutat poziționând mouse-ul pe cele 6 

punctulețe și trăgând în sus sau în jos. 
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Quiz 
Au un aspect mai diferit față de topicuri și lecții: 

 
Ele sunt create cu ajutorul butonului New Quiz. 
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La fel ca și la topicuri, se va deschide o casetă text, unde se va introduce numele quiz-ului dorit și 

se va da click pe butonul Add Quiz. 

 
Quiz-ul va apărea în lista de sub lecția unde l-am creat și poate fi mutat și el prin aceeași metodă 

explicată până acum. 

 
3. După adăugarea Heading-urilor, Lesson-urilor, Topicurilor și Quiz-urilor este important să dați 

Update pentru a se salva modificările făcute. 
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Dacă doriți să vedeți cum arată structura creată de dumneavoastră pentru utilizatori/elevii care 

vă vor accesa cursul, puteți da click pe butonul Preview din colțul din dreapta sus. 

 
Se va deschide un submeniu ca în imagine, unde vă puteți alege modul în care să vedeți structura 

cursului creat. În imagine este setată cea pentru ecranul calculatorului, dar puteți selecta să vedeți 

cum arată și pentru tabletă sau telefon. 

După ce ați ales modul de vizualizare dorit, trebuie să dați click pe butonul Preview in new tab, 
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care va deschide o nouă fereastră cu aspectul modificărilor facute de dumneavostră. 

 

 
După ce terminați de analizat modificările de pe fereastra de Preview, închideți de X fereastra și 

continuați modificările pe care doriți să le faceți, urmate de Update dacă doriți să se salveze. 
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4. În cazul în care doriți să schimbați numele unui Heading, Lesson, Topic sau Quiz doar trebuie să 

dați click pe numele rândului respectiv și să schimbați textul în cel dorit. 

 
După ce ați modificat, apăsați butonul Save din dreapta. 

 

5. În cazul în care doriți să stergeți un Heading, o Lecție, un Topic sau un Quiz trebuie doar să vă 

duceți cu cursorul în dreapta rândului pe care doriți să-l stergeți și să dați click pe Remove. 

 
ATENȚIE! 

Rândurile ce vor fi șterse nu mai pot fi recuperate niciodată, deci vă sugerăm să aveți mare grijă 

cu această operație pentru a nu pierde conținut important redactat. 
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Adăugarea conținutului 
 

 Topic 
1. Acum că am explicat crearea template-urilor pentru Lecții, Topicuri și Quiz-uri/Teste, dar și cea 

de vizualizare a modificărilor, urmează să explic cum adăugăm conținutul în ele. 

2. Există mai multe metode de a adăuga conținut în partea de Topic, dar aici o să vi-l prezint pe cel 

mai simplu, și anume, adăugarea unui fișier pdf. 

În primul rând, vom deschide editorul topicului, apasând pe butonul Edit, din dreptul topicului în 

care dorim să adăugăm sau să edităm conținut. 

 
 

Observație! 

Recomandăm să dați click dreapta pe acel buton și apoi Open in a new tab pentru a vă întoarce 

mai ușor la lista topicurilor. Nu este greșită nici una din variante, dar aceasta din urmă vă reduce 

numărul de click-uri pentru a ajunge la cursul în care lucrați. 

 
 

Varianta 1 

Dacă mergeți pe prima variantă în care dați click direct, va apărea un pop-up ca mai jos ce vă va 

întreba dacă doriți să părasiți pagina și ca modificările nu vor fi salvate.

 



 

P a g e  20 | 36 

 

Dați click Leave DOAR dacă sunteți convinși că ați dat Update înainte de a apăsa butonul Edit, 

dacă nu sunteți siguri, apăsați butonul de Cancel, dați Update, apoi apăsați din nou pe Edit pe 

topicul dorit. În caz contrar, veți pierde toate modificările făcute. 

După ce dați Leave se va deschide următoarea pagină: 

 
O dată ajunși pe această pagină, tot ce trebuie să faceți e să luați fișierul pdf dorit și să îl trageți cu 

mouse-ul în zona unde se află acel pătrățel negru cu un ”+” pe el și să așteptați să se încarce 

fișierul. 

 
 

Când se va încărca va apărea astfel: 
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Dar în scurt timp se va modifica și va apărea efectiv pdf-ul dumneavostră. 

 
Dacă doriți să vedeți cum se va vedea pentru elevi, dați click Update, apoi pe butonul Preview 

din dreapta și apoi Preview in new tab. (Dacă nu vă apare pagina de mai jos, verificați dacă ați 

dat înrolare la cursul respectiv). 

 
Dacă dați click pe numele fișierului din imagine se va deschide pdf-ul încărcat de dumneavoastră. 
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Dacă doriți să ștergeți pdf-ul încărcat, duceți cursorul peste pdf și va apărea un mic meniu, dați 

click pe cele 3 punctulețe din dreapta 

 
 Și se va deschide un submeniu, unde alegeți butonul Remove block. 

 
 

Puteți scrie text direct în pagina dacă preferați, editorul este asemănător celui de Word. 

 

La această variantă întoarcerea la pagina de topicuri este mai complexă ( va trebui să treceți prin 

mai multe pagini ). Dar în cazul în care doriți să mergeți pe această variantă, după ce ați dat 

Update, apăsați pe butonul din stânga sus, Back to Topics. 
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Care vă va direcționa catre pagina: 

 
 

De aici trebuie să repetați pașii de la punctul 4 pentru a ajunge din nou la Heading-uri, Lesson-uri, 

Topicuri și Quiz-uri. 

 

Observație! 

Se poate edita și din această pagină dacă se dorește, dând click pe butonul Edit care va apărea pe 

linia cu numele topicului, însă recomandăm să folosiți metoda detaliată mai sus pentru a o fixa și a 

putea edita ușor și structura cursului dumneavoastră. 

 

Varianta 2 

Dacă folosiți a doua variantă, cea în care dați click dreapta și deschideți editorul într-o filă nouă, 

pașii de încărcare și ștergere a fișierului .pdf sunt aceiași cu cei descriși mai sus. După terminare 

editării și salvării modificărilor (Update), puteți închide de X tab-ul. 
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Quiz 
3. Editarea unui Quiz va fi detaliată mai jos. Deschiderea editorului este identic cu cel prezentat mai 

sus, apăsând tot pe butonul Edit din dreptul liniei cu Quiz-ul, tot prin două variante: Varianta 1 și 

Varianta 2. Când veți deschide editrul pentru quiz va apărea următoarea pagină: 

 
Dați click pe butonul Builder și se va deschide o altă pagină care arată astfel: 
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4. Următoarea etapă pe care trebuie să o realizăm este crearea întrebărilor pentru test. Vom da click 

pe butonul New Question. 

 
Se va deschide o casetă text unde vom introduce titlul întrebării ( eu am pus Question 1- nu prea 

are importanță ce titlu îi puneți ) 

 
Și apăsați Add Question pentru a o crea. Așa va apărea în primă fază întrebarea: 

 
Pentru a pune enunțul dorit va trebui să dați click în zona marcată mai jos: 
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Și se va deschide o casetă text ca aceasta: 

 
Puteți edita textul după bunul plac sau puteți adăuga o poză a enunțului apăsând pe butonul Add 

media: 

 
După ce dați click pe buton se va deschide următoarea fereastră: 

 
Trageți poza dorită în această zonă sau dați click pe butonul Select files și adăugați fișierele dorite. 

Așteptați să se încarce: 
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După ce s-a încărcat, selectați poza dorită și apăsați butonul Insert into post. 

 
Poza va apărea în zona indicată în poza de mai jos ( dimensiunea diferă de la poză la poză ) 

 
Puteți adăuga în continuare text sau să-l lăsați în această manieră. După ce ați adăugat imaginea 

sau textul dorit apăsați butonul Save. 

Posibil ca imaginea să nu apară imediat după ce ați dat save, dar va apărea pentru utilizatori sigur. 

Următorul pas este adăugarea răspunsurilor. În partea dreaptă sus există un submeniu în care 

puteți alege cum să fie răspunsul: 
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Și avem următoarele variante de răspuns: 

- Single choice -> o singură variantă de răspuns 

 

Utilizatorul va vedea: 
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- Multiple choice -> mai multe variante de răspuns 

 

Utilizatorul va vedea: 

 

- “Free” choice -> răspuns liber 
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Utilizatorul va vedea: 

 

 

Un spațiu alb ce trebuie completat. 

- “Sorting” choice -> răspunsurile trebuie puse în ordinea corectă, numărătoarea se face de sus 

în jos 

 

Elevii vor vedea: 
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- “Matrix Sorting” choice -> răspunsurile sunt puse într-o listă și trebuie potrivite în zonele în 

care se potrivesc 

 

Elevii vor vedea: 
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- Fill in the blank-> răspunsul va trebui completat într-o casetă goală 

 

Userii vor vedea: 

 

- Assessment -> răspunsurile vor fi puse în linie, unde răspunsul din stânga va fi cel mai puțin 

catalogat ca fiind adevărat, iar cel din dreapta cel mai mult catalogat ca fiind adevărat. 
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Elevii vor vedea: 

 

- Essay / Open answer -> răspuns liber de lungime mai mare, sub forma unui eseu sau 

compuneri 

 
Se poate selecta dacă să primeasca note, puncte, note și puncte, să introducă text.  

Notă!  

Tot ce ține de upload nu vor fi vizibile pentru dumneavoastră, ci doar pentru echipa noastră, 

urmând ca noi să le punem la dispoziția dvs., la cerere. 
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Elevii vor vedea:  

 

Vizibilitatea conținutului 
 

Dacă doriți ca elevii să nu vadă o lecție sau un test în timp ce îl realizați, puteți să îl ascundeți 

punându-i o parolă. 

În editorul de topic sau quiz, în partea dreaptă se află un meniu de unde puteți selecta din dreapta 

de la Visibility. 

 
Și puteți alege modul Privat sau Protected. 
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Când alegeți Privat puteți vedea topic-ul sau quiz-ul doar de pe contul de editor sau administrator. 

Recomandat este să folosiți Protected, unde o să vă oblige să puneți o parolă pe care eventual să o 

transmiteți elevilor înainte de a începe testul. 

 
Pentru elevi topicul sau testul protected se va vedea astfel: 
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5. Pentru a vedea rezultatele testelor vă rugăm să ne contactați pentru a va furniza rezultatele. 

Notă! 

Dacă păstrați un anumit stil de redenumire a heading-urilor și a lecțiilor veți avea un aspect mult 

mai plăcut al cursului. Recomandăm cel prezentat mai jos pentru a vă ușura munca, dar sunteți de 

asemenea liberi să vă creați structura cursurilor așa cum doriți.  

 


