
 
 

24edu – Prezentare generală 

Formator, 

 prof. Dragomir Elena 

Serviciul 24edu este o platformă educațională dedicată instituțiilor de învățământ 

preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial, liceal). Reprezintă un sistem complet 

de notare (note, absente, calcul automat al mediilor), Comunicare (inspectorat-școala-

elevi-profesori-parinti), instrumente de predare (materiale didactice, 

teme), organizare (avizier, calendar), notificare și informare (SMS, email) și poate fi 

configurat în funcție de nevoile școlii. 

 Accesul la platformă se realizează prin intermediul conturilor securizate (user și 

parolă) pentru toate părțile implicate (profesori, elevi și părinți). 

Pentru profesori 

- Se ţine evidenţa situaţiei şcolare (înregistrare note, absenţe, motivare absenţe, 

calcul automat al mediilor) 

- Generare automată de rapoarte 

- Comunicare rapidă cu elevii şi părinţii acestora 

Pentru părinți 

 Acesta este informat despre situația școlară a copilului, și toate evenimentele 

programate în calendar (ședințe, teme, lucrări, etc). 

 Poate comunica cu profesorii și școala 

Pentru elevi 

- Au evidenţa temelor, notelor şi absenţelor 

- Comunicare rapidă cu profesorii 

- Sunt informaţi depre toate evenimentele programate în calendar (orar, teze, 

lucrări, proiecte, etc.) 

 



 
 

 

După conectarea la platformă apare profilul utilizatorului unde se pot modifica: 

numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail, parola, clasele şi materiile 

predate. 

 

Din meniul care apare când dăm click pe user+ul nostru, în partea de sus a 

ferestrei, putem schimba anul şcolar, parola şi ne putem deconecta de la cont.  



 

 

Atunci când dăm click pe butonul Meniu din partea de sus a ferestrei 

se se activeaza-dezactivează meniul platofrmei din partea stângă a 

ferestrei. În aceste meniu găsim următoarele opţiuni: 

- Catalog – Afişează în partea dreaptă clasele la care predă 

cadrul didactic cu posibilitatea de a accesa catalogul fiecărei 

clase.  

În catalogul clasei profesorul poate pune note individual sau ca 

lucrare la toata clasa, absenţe individual sau la toată clasa, poate 

încheia mediile individual sau la toată clasa, poate şterge note sau absenţe dacă a 

greşit. 



 

 

La adăugarea notelor individual selectăm nota şi data. 

 

Atenţie Data nu poate să fie din viitor sau în afara intervalului definit ca semestru activ. 

La adăugarea notelor ca lucrare selectăm o singură dată data calendaristică apoi bifăm 

notele obţinute iar când terminăm dăm click pe butonul Adaugă notele din partea de 

jos a ferestrei. 



 

 

La catalogul clasei în calitate de diriginte sunt aifşate notele şi absenţele de la 

toate disciplinele si se pot modifica (adăugare sau ştergere), se poate adăuga o scutire 

pentru motivarea absenţelor. 

 

 

 

 



 
  La adăugarea adeverinţei medicale se precizează: data eliberării, dacă e pentru 

o zi sau un interval, eventual se poate ataşa adeverinţa scanată iar la sfârşit se dă click 

pe Motivează absenţele. 

 

- Fise evaluare – Afişează fişează în partea dreaptă clasele la care predă 

profesorul şi la care poate adăuga fise de evaluare.  

 

Fişele de evaluare sunt fişe individuale de evaluare a evoluţiei elevului în funcţie 

de obiectivele propuse pentru acesta pe o anumită perioadă de timp. De asemenea se 

pot face aprecieri asupra conduitei elevului la oră, observaţii şi propuneri pentru nota la 

purtare. 



 

 

- Clasele mele  - afişează în partea dreaptă lista claselor la care predă cadrul 

didactic împrună cu numele dirigintelui şi numărul de elevi. 

 



 
 Atunci când se intră pe o clasă în calitate de dirigite acesta poate să acceseye 

codurile pentru crearea conturilor de elev sau de părinte pentru elevii asociaţi clasei 

respective. 

 

 La accesarea codului pentru elev sau părinte se generează un fişier cu extensia 

pdf care contine codul şi instrucţiunile pentru crearea contului. 

- Mesaje – permite gestionarea mesajelor de tip e-mail pe platformă. Aici se pot 

vedea mesajele primite sau pe cele trimise. 

 



 
 De la Compune mesaj pot crea un mesaj pentru 

Profesori, Scoală, Elevi, Parinti. 

Mesajele pot fi trimise colectiv (întregii clase 

elevi/parinti) sau individual (se selecteaza fiecare destinatar în 

parte). 

 La crearea unui mesaj pentru profesori 

 

Se aleg destinatarii din listă, se completează subiectul apoi se scrie mesajul (eventual de 

formatează) şi dacă e nevoie se ataşează fişier şi se dă click pr Trimite mesaj.  

Mesajele către şcoală sunt către Administratorul platformei sau către director. 

Mesajele către elevi sau părinţi se pot trimite către toţi membrii unei clase sau individual 

selectându-se fiecare destinatar din listă. 



 

 

 

- Avizier – sunt afişate mesajele postate de Administrator. 

 

- Calendar – sunt afişate toate evenimentele (teză, lucrare, şedinţă cu părinţii, 

altele) programate. 



 

 

 La programarea unui eveniment se completează: Subiectul, data şi ora, cui se 

adresează (elevi sau părinţi, individual sau colectiv), descrierea evenimentului, optional 

se pot ataşa fşiere şi se salvează evenimentul. 

 

 

- Teme – se pot adăuga teme claselor.  



 

 

Pentru adăugarea unei teme se dă click pe Adauga tema şi se completează formularul: 

 

La sfârşit se dă Salveaza ca ciorna daca nu e terminată pentru a putea edita ulterior sau 

Trimite tema pentru a trimite atunci tema. 



 
Info Pentru adăugarea unei teme puteti urmări filmuleţul de aici. 

- Materiale didactice – se pot adăuga materiale proprii astfel încât să fie vizibile 

public sau privat. 

Avem 3 opţiuni aici: Materialele mele (cele publicate de utilizatorul contului), Alte 

materiale (materialele colegilor), link-uri utile (link-uri către materiale de pe internet). 

  

 Pentru adăugarea unui material didactic se dă click pe 

şi se completează formularul:  

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=TBbfhscTlYk


 

La sfârşit se dă click pe  dacă se doreşte editarea ulterioară a 

materialului sau pe  pentru a publica materialul. 

 Pentru publicarea unui link se dă click pe  şi se completează 

formularul: 

 

La sfârşit se dă click pe  dacă v-ati răzgândit sau pe  dacă 

doriţi să finalizati cu salvarea informaţiilor. 

- Teste - permite adăugarea de teste cu 4 tipuri de itemi: 

 



 

 Pentru crearea unui test se dă click pe  şi se completează 

formularul: 

 

 Dacă se doreşte finaliyarea ulterioară se dă click pe  iar 

dacă se doreşte trimiterea testului către clasă se dă click pe . 

- Biblioteca  - permite accesul la cărţi electronice grupate pe trei categorii: 

 

-  Orar - permite afişarea orarului propriu sau al clasei unde profesorul este diriginte 



 
- Profilul meu – afişează profilul utilizatorului. 

- Şcoala mea – afişează informaţii despre unitatea şcolară (tip, director, date de 

contact, localizare,  

 


