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Clic in cuprins pentru a merge la slide-ul corespunzator.



  

Accesarea plarformei

Platforma poate fi accesată prin introducerea în bara de adrese a browserului 
a urmatorului URL:

http://

Notă: URL-ul de mai sus poate fi schimat, situație în care veți fi informați pe căile 
uzuale. 

Sau prin accesarea unui link disponibil pe https://ctnenitescu.ro



  

Prezentare
Prima pagină cuprinde o listă a cursurilor de pe platformă. Pentru fiecare 
curs sunt afișați profesorii.



  

Modificare limbii interfeței
Din partea de sus a ferestrei, lângă denumirea școlii, se poate alege limba.
ATENȚIE! Traducerile în limba română sunt incomplete. Uneori veți obține un
Amestec de română și engleză.
În continuare voi folosi interfața în engleză. Modificarea limbii se poate face 
în orice moment.



  

Autentificare / Log in

În partea dreptă sus a paginii



  

Introduceți numele de utilizator (username) si parola (password)



  

Editare informații personale

Din colțul dreapta sus, lângă numele vostru,
un mic buton sub forma unui triunghi cu vârful 
în jos vă permite accesul la profilul dvs 
(Profile)



  



  

Modificarea adresei de email
poate fi utilă dacă uitați parola. 
ATENȚIE: adresa trebuie 
confirmată (veți primi un mail).
Mai jos in pagină aveți un buton 
de update



  

Accesare cursuri
Pe pagina personală apar cursurile la care sunteți înscriși ( și în stânga și în centru). 
În cazul meu sunt două



  

Formatul cursurilor

Cursurile sunt formate 
din secțiuni. Implicit 
acestea coincid cu 
săptămânile.



  

Vizualizarea materialelor
 de către elevi 

La conectare elevul vede lista cursurilor la care este asociat. Toate cursurile au și acces de
 tip guest, ceea ce permite accesarea materialelor fără conectare. Bineînțeles va trebui să 
facă clic pe unul dintre ele.



  

Clic pe materialul corespunzător clasei și profesorului. Numele materialului
cuprinde aceste informații



  

Materialul se va deschide într-o fereastră nouă.
Cu clic dreapta pe material puteți să-l descărcați.



  

Utilizarea forumului
 de către elevi 

Pentru comunicarea cu un profesor folosiți forumul acestuia (clic pe forum).



  

Pentru a pune o întrebare, clic pe Add a new disscution topic. Verificați înainte 
dacă nu cumva un coleg a pus aceeași întrebare



  

La Subject indicați materialul pe care l-ați parcurs și despre care aveți nelămuriri
La MessageI, întrebarea

Clic apoi pe butonul Post to forum, din partea inferioară a paginii



  



  

Când aveți un răspuns în coloana Replies apare un număr diferit de zero, egal
cu câte răspunsuri aveți. Si colegii vă pot răspunde. Și dvs le puteți răspunde lor.
Atenție la limbaj: dacă e neadecvat veți fi suspendat.

Clic pe subiect pentru a vedea răpunsul.
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