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În cadrul acestei prezentări 

 
prezentare generală a sistemului E-learning 
 

Site-ul FINLIT și mediul de învățare 
 

Modul în care funcționează platforma FINLIT  
 



Part 1 

E-learning – prezentare 
generală 
  

- ce este e-learning,  
- avantaje și dezavantaje, 
- cum să ții un curs prin metoda 
e-learning 



Ce este e-learning? 

 E-learning sau învățarea electronică este predarea sau instruirea cu 
ajutorul resurselor digitale.  

 
 Aceasta se face cu ajutorul dispozitivelor electronice precum 
calculatoarele, tabletele sau chiar telefoanele celulare care au conexiune 
la internet.  

 
 Utilizatorul poate astfel învăța oricând și oriunde, cu puține restricții. 

Source: https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearning/ 

https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearning/
https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearning/
https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearning/
https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearning/
https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearning/


Ce este e-learning? 

 

În principiu, e-

learning înseamnă 

instruire, învățare 

sau predare online cu 

ajutorul unui 

calculator sau al 

oricărui alt dispozitiv 

electronic. 

 

 



Care sunt avantajele e-learning-ului? 

Oamenii folosesc e-learning din mai multe motive, pentru a dezvolta noi 
deprinderi sau pentru a învăța de la distanță. Beneficiile și accesibilitatea 
e-learning-ului sunt imense: 
 

   Rentabil din punctul de vedere al costurilor, se fac economii   
   semnificative 

   Oferă o flexibilitate sporită și posibilitatea învățării în ritmul propriu 

   Economisim timp – nu e nevoie să ne deplasăm  

   Îmbunătățește performanța și productivitatea 

   Impact mai redus asupra mediului 



Care sunt dezavantajele e-learning-ului? 

De asemenea, există și dezavantaje ale e-learning-ului: 
 

    Lipsa socializării  

    Șanse crescute de a fi neatent  

    Tehnologie costisitoare și complicată 

    Credibilitate îndoielnică a diplomelor obținute online 

 

Cele mai multe dintre acestea pot fi abordate în procesul de învățare. 



Tipuri diferite de e-learning 

Instruire sincronizată 

 

Interacțiunea în timp real a 
cursanților cu un trainer prin 

intermediul internetului 

 

 

Instruire nesincronizată 

 

Nu există interacțiune în 
direct a cursantului cu 

trainerul 

 



Instruirea sincronizată  

• Posibilitatea de a înregistra și urmări 
activitățile de învățare. 

• Se poate realiza monitorizarea și 
corectarea continuă. 

• Modalități de conectare oriunde în 
lume și oportunități de colaborare 
între cursanți. 

• Posibilitatea de a adapta predarea în 
funcție de cursant. 



Instruirea nesincronizată 

• Disponibilă „la timp” pentru învățare 
imediată și referințe. 

• Accesibilă de oriunde și la orice oră. 

• Posibilitatea de a ajunge simultan la 
un număr nelimitat de cursanți. 

• Uniformitatea conținutului și cost de 
producție unic. 



Cum predăm folosind e-learning? - SMÎ  

 

Sistemul de management al învățării (SMÎ) 

 

Sistemul de management al învățării (SMÎ) este o aplicație folosită în 
predarea online. Permite crearea rapidă a cursurilor, înscrierea cu ușurință 
a cursanților și urmărirea precisă a progresului realizat de cursanți. 



Cum predăm folosind e-learning? - SMÎ 

Există mai multe tipuri de SMÎ:  

• bazat pe Cloud 

• sursă deschisă 

• comercial 

• bazat pe instalare (a unei aplicații) 

Pentru exemplificare avem Moodle, Canvas, Google Classroom, LearnUpon 



Cum predăm folosind e-learning? – Seminariile online 

Seminariile online permit predarea făcută de trainer – acesta creează 
o situație de învățare combinată pentru cursanți. 

Exemple: Skype, Google Hangout, GoToMeeting, ClickMeeting, Zoom, 
Adobe Connect Meeting, Cisco WebEx, Microsoft Teams, 
BigBlueButton etc. ` 



Proiectul 
FINLIT  

folosește  
e-learning-ul 

„Educația combinată, cunoscută și sub denumirea 
de învățare hibridă, îmbină predarea la clasă cu cea 
online. Cu alte cuvinte, această metodă reunește 
online-ul cu activitățile tradiționale de predare față 
în față într-un mod planificat și valoros din punct de 
vedere pedagogic. 

Părțile importante ale acestui proces sunt activitățile 
realizate prin intermediul calculatorului. Aceste 
activități vor fi dezvoltate și integrate în rezultatul 
final al proiectului – platforma educațională open 
source bazată pe MOODLE.” 



Quiz 

Să facem un scurt test pentru a 

verifica ce am învățat! ☺   
Test 



Part 2 

Site-ul FINLIT și 
mediul de învățare 
 
Platforma SMÎ și legăturile, 
structura site-ului, rolul 
cursanților 



Site-ul FINLIT și mediul de învățare 



Cerințele proiectului FINLIT 1/2 

•  Înregistrarea și autentificarea utilizatorului 

•  Rolul utilizatorului – administrator, trainer, cursant, vizitator 

•  Utilizatorul poate crea pagini 

•  Utilizatorul poate crea cursuri online 

•  Cursurile pot avea structuri diferite  

•  Cursurile pot conține elemente variate 

•  Cursurile pot cuprinde verificări,  modalități de verificare: teste,   
 chestionare 



Cerințele proiectului FINLIT 2/2 

•  Programarea și succesiunea cursurilor 

•  Utilizatorii pot urma cursuri și obține calificări 

•  Statistici de curs – înregistrări ale activității utilizatorului 

•  Certificate ale utilizatorilor care au absolvit cursul 

•  Interfață multilingvă; conținut tradus în toate limbile partenerilor din  
 proiect  

•  Platformă interactivă open source (gratuită) 

•  Structură pe module, legături – lecții demonstrative interactive, 
seminarii online 



Questions and Answers 
Platforma de învățare FINLIT 
folosește Moodle 

• Nr. 1 Sistemul de Management al Învățării Open-Source 

• Îndeplinește toate cerințele proiectului 

• Design atractiv  

• Totul se face într-un singur loc – site-ul proiectului & 
platforma de învățare 

• Oferă o experiență de învățare atractivă prin intermediul 
conținutului interactiv și a seminariilor online ce conțin 
modulele 

• Comunitate mare de utilizatori, asistență tehnică de 
încredere  

• Foarte bine securizată, foarte extensibilă 

• Susținere puternică din partea comunității 

• Aplicații pentru utilizatorii de telefon mobil și tabletă 

De ce? 



FINLIT - Moodle+ 

Platforma FINLIT conține o serie de legături importante: 

      Secțiunea Informații despre proiect 

      Secțiunea Noutăți și Evenimente 

      Conținut interactiv H5P 

      BigBlueButton - Sesiune de formare online 

 

 



Quiz Linkuri pe Platforma de 
învățare FINLIT 

        

       Conținut interactiv H5P 

 

• Videoclipuri interactive 

•  Prezentări 

•  jocuri 

•  Teste și chestionare  

•  … și multe altele 

 



Linkuri pe  Platforma de învățare FINLIT – exemple  



Linkuri pe  Platforma de învățare FINLIT – exemple  



Quiz 
Linkuri pe platforma de învățare 
FINLIT 

Webinarii BigBlueButton 
 

• Prin intermediul lui se pot distribui/vizualiza în timp real 
prezentările (inclusiv cele făcute pe whiteboard) audio, video, 
discuțiile și pe ecran;  

• Conținutul poate fi înregistrat pentru redarea ulterioară;  

• Se pot crea mai multe sesiuni de formare online în cadrul 
oricărui curs;  

• Se poate limita accesul cursanților care participă la o sesiune 
până când  trainerul (moderatorul) se alătură sesiunii;  

• Sesiunea de formare online poate fi lansată într-o fereastră 
separată;  

• Se poate planifica o sesiune online - specificați datele și orele de 
deschidere / închidere pentru sesiunea care apare în calendarul 
de pe platformă;  

• Se poate înregistra o sesiune;  

• Permite accesul, gestionarea și afișarea înregistrărilor în cadrul 
cursului. 

 



Linkuri pe  Platforma de învățare FINLIT  – 
BigBlueButton -  Sesiune de formare online 



Pagina de pornire FINLIT 

 

Logo FINLIT, Navigare, Buton  pentru schimbarea limbii 

Rezumatul proiectului  

Cursuri  

Noutăți și evenimente în cadrul proiectului  

Subsolul paginii: Logo program, Parteneri, Date de contact 

 

 



Structura site-ului FINLIT 

PROIECT 

 Rezumat, Parteneri, Rezultat final, Contacte  

NOUTĂȚI & EVENIMENTE 

Noutăți, Arhivă, Calendar  

TRAINERI 

Cursuri online, Sesiuni de formare online, Curs în sala de clasă, Ghid pentru 

utilizatori  

CURSANȚI 

Cursuri online, Ghid pentru utilizatori 



Rolul utilizatorilor Platformei de Învățare FINLIT 

Utilizatorii platformei de învățare FINLIT pot avea mai multe roluri: 

  
     Administratori 

     Administratori desemnați din partea fiecărei țări  

     Traineri 

     Cursanți 

Fiecare utilizator poate îndeplini mai multe roluri. 



Rolul utilizatorilor Platformei de Învățare 1/2 

Administratori 

Aceștia accesează și administrează toate funcțiile platformei și ceea ce 
ține de aceasta, inclusiv conținutul în ceea ce privește textul, 
paginația, cursurile, sesiunile de formare online, conturile 
utilizatorilor, setările. 
 

Administratori desemnați din partea fiecărei țări 

Creează cursuri online în limba țării respective, actualizează conținutul 
cursului, înscriu utilizatorii - trainerii și cursanții la curs, programează 
sesiuni de formare online, urmăresc progresul cursanților și pot 
genera statistici referitoare la curs. 



Rolul utilizatorilor Platformei de Învățare 2/2 

Trainerii 

Înscriu cursanții la curs, creează și planifică sesiuni de formare online, 
moderează sesiuni de formare online, monitorizează progresul 
cursanților și generează statistici pentru curs. 

 

Cursanții 

Accesează platforma, se autentifică, se înscriu la cursuri, pot accesa 
conținutul cursului, fac teste și chestionare, participă la seminarii 
online. 

 



Part 3 

Funcțiile platformei FINLIT  
 
Înregistrarea și autentificarea 
utilizatorului, tabloul de 
control al utilizatorilor, 
conținutul cursului teoretic 
 



Înregistrarea pe Platforma de Învățare FINLIT 

Cum ne înregistrăm? 

 

Deschide-ți browser-ul și accesați adresa site-ului FINLIT: 
 

https://finlit.eu 
 

Urmați indicațiile de înregistrare descrise în acest scurt videoclip 
disponibil la: https://youtu.be/LV2m5EaAJl0. 

 

https://youtu.be/LV2m5EaAJl0


Înregistrarea utilizatorului 
pe Platforma de Învățare FINLIT - videoclip 



Autentificarea pe Platforma de Învățare FINLIT  

Cum ne autentificăm? 

 

Deschideți browser-ul și accesați adresa site-ului FINLIT: 
 

https://finlit.eu 
 

Urmați indicațiile de autentificare descrise în acest scurt videoclip 
disponibil la: https://youtu.be/ZfJhHyWCpMc . 

https://youtu.be/ZfJhHyWCpMc


Cum ne autentificăm 
pe platforma de învățare FINLIT - videoclip 



Mediul de învățare FINLIT – interfața pentru utilizator 

• Cursurile recent accesate 

• Prezentarea generală a cursului 

• Cronologie 

• Fișiere personale 

• Utilizatori conectați 

• Calendar 

• Evenimente viitoare 

• Ultimele marcaje 

Interfața pentru utilizator conține câteva secțiuni cu diferite informații: 

Utilizatorul poate personaliza interfața apăsând butonul  
„PERSONALIZEAZĂ PAGINA”. 
 



Mediul de învățare FINLIT – Interfața pentru utilizator 



Conținutul teoretic al cursului FINLIT 

Conținutul teoretic al cursului FINLIT este format din cursuri și fiecare 
curs este alcătuit din module. 

 

Pentru a accesa conținutul cursului teoretic în limba voastră, veți fi  
înscriși fie de către administratorul de țară, fie de către trainerul 
cursului. 

 

De asemenea, utilizatorul poate să se înscrie și să participe la un curs 
doar prin accesarea acestuia dacă este activată înscrierea automată. 

 



Studiați conținutul cursului, derulați pagina în jos 



Studiați conținutul cursului 



Parcurgeți conținutul cursului 
diapozitiv cu diapozitiv și modul cu modul  



   

Întrebări și 

răspunsuri 



Quiz 

Deschideți browser-ul și accesați adresa 
site-ului FINLIT: 
 
https://finlit.eu 
 
Înregistrați-vă ☺  

EXERCIȚIU 



   

Acest webinar a fost organizat în cadrul Proiectului de Alfabetizare 
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Erasmus+ al Uniunii europene, Contract Nr. 2018-1-PL01-KA204-050839 
 
FINLIT – Echipa Bulgariei  

 



https://finlit.eu 
La 

revedere! 


