
.campion | Arhiva Educaţională 

1 

Cuvinte cheie 
Cuvintele cheie pot fi vizualizate de către toţi utilizatorii Arhivei Educaţionale. 

Ele pot fi adăugate, modificate şi şterse doar de către administrator. 

Acţiuni 
 

Vizualizare 

Cuvintele cheie, similar concursurilor, descriu elementele de conţinut principale. Nu există o opţiune în 

zona meniu care să le acceseze, cu excepţia când utilizatorul este conectat ca administrator. Ele pot fi 

găsite cu opţiunea căutare din zona utilizator sau în probleme şi articole.  

 

 

Pentru a vizualiza un cuvânt cheie, execută click pe numele lui din descrierea unei probleme sau a unui 

articol sau caută-l prin intermediul butonului căutare situat în zona utilizator. Fiecare cuvânt cheie este 

afişat într-un format standardizat:  
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Adăugare 

Pentru a adăuga un cuvânt cheie, trebuie ca utilizatorul să fie admin şi să completeze un formular. 

1. În pagina cuvintelor cheie, accesibilă din zona 

meniu, execuţi un click pe opţiunea de adăugare 

cuvânt cheie din zona acţiuni.  

 

\?/ Dacă această acţiune nu apare,  

nu ai dreptul de a adăuga cuvinte cheie. 

 

 

 

2. Completezi corect formularul. 

3. Apeşi pe butonul adăugare. 

 
 

 

 

Modificare 

Modificarea cuvântului cheie poate fi realizată doar de către administrator.  

Pentru a modifica unul dintre cuvintele cheie, trebuie să recompletezi un formular, ca la adăugare. 

1. În pagina cuvântului cheie, îl găseşti, prin 

navigare sau căutare. După ce ai ajuns la cuvântul 

cheie, execuţi un click pe opţiunea modificare 

cuvânt cheie din zona acţiuni.  

 

\?/ Dacă această acţiune nu apare,  

nu ai dreptul de a modifica cuvântul cheie respectiv.  

 

 

 

2. Recompletezi corect formularul. 

3. Apeşi pe butonul modificare. 
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Ştergere 

Ştergerea cuvântului cheie poate fi realizată doar de către administrator.  

1. În pagina cuvintelor cheie, găseşti cuvântul cheie, 

prin navigare sau căutare. După ce ai ajuns la el, 

execuţi un click pe opţiunea ştergere cuvânt cheie 

din zona acţiuni.  

 

\?/ Dacă această acţiune nu apare,  

nu ai dreptul de a şterge cuvântul cheie. 

 

 

 

/!\ Acţiunea aceasta este ireversibilă!  

 

2. Alegi ştergerea cuvântului cheie: 

 dacă alegi da, cuvântul e şters.  

 dacă alegi nu, atunci nu se realizează vreo 

acţiune asupra cuvântului cheie. 

3. Apeşi pe butonul ştergere. 

 

 
 

 

 


