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Cont elev 

Interfața este împărțită în 2 secțiuni principale: 

I. Secțiunea din dreapta permite elevului vizualizarea, în timp real, a situației școlare. Acestă situație școlară se referă la: 
 numărul materialelor din Bibliotecă pe care le are de citit/parcurs; 
 numărul testelor noi pe care le are de rezolvat;  
 numărul temelor pe care le are de efectuat; 
 numărul lecțiilor pe care le are de parcurs și la care are de rezolvat exerciții; 
 dacă are mesaje noi; 
 dacă are înștiințări noi. 

 

 

II. Secțiunea din stânga se împarte în 8 secțiuni individuale, ce se pot accesa dând click pe fiecare, astfel încât elevul să 
aibă o situație mai detaliată  asupra temelor, care este termenul de predare a temelor, rezultatele obținute la teste,când 
are următorul test, ce materiale are de citit/parcurs. 

 



 

1. Secțiunea Teste Online  permite elevului  

- să acceseze testele noi și să rezolve testele lansate de profesor,  

 



 

- să acceseze testele active și să rezolve testele lansate de profesor,  

 

 

- să vizualizeze rezultatul la fiecare test efectuat, statusul testului (dacă a fost corectat sau nu) și punctajul, 

dacă testul a fost corectat.  

 

       



2. Secțiunea  permite elevului să parcurgă și să exerseze lecțiile de matematică recomandate de 

profesor. Fiecare lecție debutează cu o parte de teorie, urmată de exerciții cu grad de dificultare diferit și  un 

buton Indiciu, care oferă elevului un pas ajutător,  în eventualitatea în care nu știe răspunsul la întrebare. 

Elevul nu poate să treacă la lecția următoare dacă nu a răspuns corect la toate întrebările. Această secțiune 

permite elevului la finalul lecției să-și vizualizeze numărul  greșelilor  făcute și timpul în care a efectuat 

exercițiile corespunzătoare. 

 

3. Secțiunea Rapoarte teste   permite elevului să-și vizualizeze rezultatele obținute la 

toate testele pe semestrul respectiv.  



 

4. Secțiunea Calendar Activități  permite elevului  să vizualizeze când sunt 

programate activități (teste, serbări, ședințe etc).  

 
 



5. SecțiuneaTeme permite elevului să vizualizeze temele primite, unele specificații de 

la profesori, data predării temei. De asemenea, are posibilitatea să descarce fișierul primit de la profesor, 

dar și să încarce un document cu tema rezolvată (.doc, .pdf, .jpg). .   

 

 

 

 

6. Secțiunea Mesaj    permite elevului să comunice atât cu profesorii, cu eleviii din 

toată școala, cât și cu directorul școlii. 

 



7. Secțiunea Bibliotecă   permite elevului să descarce materialele primite de la profesori și să 

evalueze materialul primit. 

 
 

8. Secțiunea Înștiințare    permite elevului să vizualizeze înștiințarea primită fie de la profesor, fie 

de la director . 

 


