Indicații de completare
Pre- și post-teste elevi (gimnaziu și liceu)
• Testele online pentru elevi cuprind întrebări formulate pe baza informațiilor din programele JA. Ele nu
reprezintă instrumente de notare, iar rezultatele acestora nu vor fi utilizate pentru departajarea elevilor
în niciun fel de clasamente.
• Testele online de pe platforma www.jaromania.org, din contul de elev, sunt susținute doar de elevii
claselor V – XII, NU și de cei din clasele 0 – IV.
• Sinceritatea și obiectivitatea răspunsurilor elevilor contribuie la analiza impactului educațional pe care
programele JA îl au asupra lor, dar și la îmbunătățirea conținutului programelor pe viitor.
• Un elev poate susține pre- sau post-testul o singură dată din contul său de pe www.jaromania.org.
• La fiecare întrebare se bifează o singură variantă de răspuns, care este considerată de elev ca fiind
corectă/ potrivită.
• Pre- și post-testul trebuie completate din același cont de elev, astfel încât, la finalul anului școlar,
elevul să poată primi certificatul de participare.

CUM completează un elev testul online? (indicațiile se regăsesc și în contul fiecărui elev, cu imagini)


Accesează platforma www.jaromania.org



Intră în contul de elev pe http://jaromania.org/hub/ (butonul verde “Login”)



În cazul în care NU are deja un cont creat, este necesar să își creeze unul la
http://jaromania.org/hub/user/creeaza-cont



Apoi, accesează secțiunea Profesorii mei, apasă butonul roșu/portocaliu ”Adaugă profesor”,
scrie denumirea localității și a județului, apasă OK, adaugă denumirea școlii, apasă OK, adaugă
clasa la care învață, apasă OK, apoi adaugă numele profesorului (va fi selectat din lista

derulantă), apasă OK. Numele profesorului a fost adăugat. Doar în cazul în care elevul mai
derulează programe JA și sub coordonarea altui cadrul didactic, va mai apăsa încă o dată butonul
roșu “Adaugă profesor.”


Apoi accesează secțiunea Programe, iar testele vor fi afișate în funcție de modulele la care
profesorul a înscris clasa din care elevul face parte.



Dă click pe numele testului care apare sub formă de link și se va încarca automat testul.



Răspunde la întrebările testului.



La sfârșit, există butonul ”Salvează test”, care permite salvarea răspunsurilor bifate și revenirea
ulterioară la ele, și ”Salvează & Trimite”, care va trimite către procesare răspunsurile date.
IMPORTANT! După completarea și verificarea răspunsurilor alese, se apasă butonul ”Salvează &
Trimite”.

Pașii de logare și completare în imagini:
-

Accesare www.jaromania.org
Clic buton verde Login (dreapta-sus)

LOGARE ÎN CONTUL
DE ELEV

CREARE CONT DE ELEV

ADĂUGARE
PROFESOR

ACCESARE POST-TEST

COMPLETARE/
REZOLVARE POST-TEST

SALVARE ȘI TRIMITERE
RĂSPUNSURI POST-TEST

