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În cadrul acestei prezentări  

sistemul de management al învățării FINLIT  (SMÎ) 

structura, rolurile și conținutul platformei FINLIT  

pregătirea trainerilor FINLIT 



Part 1 

Sistemul de management 
al învățării FINLIT  
  

SMÎ, linkuri, cerințe   



Proiectul 
FINLIT  
este  

despre  
e-learning 

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.” 
 



Mediul de învățare FINLIT  



Platformă multilingvă  

Limba bulgară  

Limba română  

Limba slovenă  

Limba poloneză  

 

Limba engleză  



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.  



Questions and Answers 
Obiectivul SMÎ 

SMÎ livrează și gestionează toate tipurile de 
conținut, inclusiv clipuri video, cursuri și 
documente. 
 
Este utilizat atât pe piața învățământului 
preuniversitar și universitar, cât și în domeniul 
afacerilor.  
 
 
“A venit momentul când trebuie să iei o decizie 
și descoperi nu dacă, ci ce tip de SMÎ ar fi cea 
mai bună alegere pentru afacerea ta.”  
                                        E-learning industry, 2020  



Avantajele SMÎ 

• Economisește timp - profesorii pot folosi timpul pentru a 
se concentra mai bine pe progresul fiecărui cursant;   

• Economisește bani  - totul devine digital, nu mai e nevoie 
de caiete pentru luat notițe, copii fizice ale 
documentelor etc. ;  

• Oferă cursantului libertatea de a învăța de oriunde și 
crește mobilitatea;  

• Interesant - tutoriale și clipuri video, jocuri etc.;  

• Rapid și precis.  



Dezavantajele SMÎ 

• Impactul interacțiunii față în față este redus, deoarece 
nu e nevoie ca elevii să se adune într-o sală pentru a 
învăța;  

• Crește efectul de tunel în procesul de învățare, prin 
urmare se reduce nivelul de gândire liberă și cursantul 
învață doar prin prisma SMÎ, multe oportunități fiind 
neexplorate;  

• Unii cursanți au nevoie de motivare și încurajare pentru 
a învăța, or acestea lipsesc, și prin urmare vor apărea 
probleme de credibilitate;   

• Sunt necesare anumite dotări tehnice.  



Educația la distanță și educația hibridă  

 

Provocarea 

ridicată de 

COVID-19 



Questions and Answers Platforma de învățare FINLIT se 
bazează pe Moodle  

De ce? 

• Îndeplinește toate cerințele proiectului 

• Design vizual atractiv  

• Totul se realizează într-un singur loc - site-ul web al 
proiectului & platforma de învățare  

• Oferă o experiență de învățare atractivă cu conținut interactiv 
și webinarii  

• Sistemul de management al învățării cu sursă deschisă nr. 1  

• Comunitate mare de utilizatori, suport de încredere  

• Grad ridicat de siguranță și posibilitate de dezvoltare  

• Suport puternic în cadrul comunității  

• Aplicație mobilă pentru utilizatorii cu telefoane mobile și 
tablete  



FINLIT - Moodle+ 

Platforma FINLIT are câteva linkuri importante:  

  Secțiunea cu informații despre proiect  

  Secțiunea cu noutăți și evenimente  

  Conținut interactiv H5P  

  Webinarii BigBlueButton  

 

 



Quiz Linkuri pe platforma de 
învățare FINLIT  

        

       Conținut interactiv H5P  

• Clipuri video interactive  

•  Prezentări  

• Jocuri  

•  Teste și întrebări  

•  … și multe altele  

 



FINLIT – conținut interactiv  



Quiz 
Linkuri pe platforma de învățare 
FINLIT 

BigBlueButton Webinar 
 

• 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. 

 



FINLIT - Webinarii BigBlueButton  



Quiz 

 
Webinarii BigBlueButton 
 
 

• Cum să organizați webinarii?  
 

Un scurt videoclip  demonstrativ vă va arăta cum să creați 
și cum să organizați un webinar sau o sesiune de formare 
online pe platformă. O găsiți în secțiunea RESURSE din 
partea destinată pregătirii trainerilor.  

 

https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=41 

https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=41


Quiz 

Ce părere aveți? 
 
Răspundeți la întrebări ☺  QUIZ 



FINLIT oferă diferite tipuri de e-learning 

Instruire sincronizată 

 

Interacțiunea în timp real 
a cursanților cu trainerul 

prin intermediul 
BigBlueButton 

 

 

 

Instruire 
nesincronizată  

 

Nu există interacțiune 
în direct între cursant și 

trainer –  curs online  

 

 



Part 2 

Platforma FINLIT -  
structură, roluri și 
conținut  
 
conținut educațional, rolurile 
utilizatorilor  



Structura site-ului web FINLIT  

PROIECT 
Sumar, Parteneri, Rezultate, Contacte   

NOUTĂȚI & EVENIMENTE  
Noutăți, Galerie Noutăți, Calendar  

TRAINERI  
Curs online, curs în sala de curs, Planuri de lecție, Webinarii, Resurse  

CURSANȚI  
Ghid pentru utilizatori, Module în nivelul de bază (6), Module în nivelul avansat (6)  

  



FINLIT - Rolurile utilizatorilor 1/4 

Utilizatorii platformei de învățare FINLIT pot avea următoarele roluri: 
  
    Administratori  

    Administratori la nivel național 

    Traineri principali & traineri asistenți   

    Bibliotecari - traineri pentru cursanți adulți  

    Cursanți - utilizatori adulți  

Fiecare utilizator poate îndeplini mai multe roluri.  



FINLIT - Rolurile utilizatorilor 2/4 

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 la nivel național 

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. 



FINLIT - Rolurile utilizatorilor 3/4 

Traineri principali & Traineri asistenți  

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

 

Bibiliotecari - traineri pentru utilizatori adulți  

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



FINLIT - Rolurile utilizatorilor 4/4 

Cursanți  – utilizatori adulți  

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

 

Vizitatori  

Pot accesa platforma dar nu se autentifică, se înscriu la cursuri, văd 
secțiunea de noutăți & evenimente, citesc informații despre proiect, 
vizitează paginilele partenerilor.  



Questions and Answers 
Conținut pe platforma FINLIT  

  Programe de training pentru 
bibliotecarii traineri pentru utilizatori 
adulți  

  

Program de training de alfabetizare 
financiară pentru utilizatorii adulți  

dar și  

Resurse privind trainingul pentru 
trainerii principali.  



Conținutul platformei de învățare FINLIT 

 Conținutul platformei de învățare FINLIT cuprinde cursuri, fiecare curs fiind 
alcătuit din module;  

 

 Pentru a accesa conținutul în limba țării voastre trebuie să fiți înscriși fie de 
Administratorul desemnat pentru țară, fie de Trainerul vostru.  

 

 Utilizatorul poate de asemenea să se înscrie singur și să urmeze un curs 
accesând înscrierea automată dacă aceasta este activată pentru curs.  

 

 

 





Explorați conținutul cursului, derulați în jos pagina  



Explorați conținutul cursului  



Parcurgeți conținutul cursului slide după slide, modul cu 
modul  



Quiz 

Deschideți browser-ul și accesați adresa 
site-ului FINLIT: 
 
https://finlit.eu 
 
Explorați conținutul cursului☺  
 

EXERCIȚIU  



Part 3 

Formarea trainerilor 
FINLIT  
  

cum pregătim bibliotecarii  



Questions and Answers 

Programul de pregătire pentru 
traineri   

 Curs online   

 Curs în sala de curs 

 Planuri de lecție  

 Webinarii  

 Resurse  

 



Questions and Answers 

Curs online de pregătire pentru 
traineri   

  Structura cursului  

  Lista modulelor: 

 Cum învață adulții? 
Introducere în facilitare 
Soluții simple pentru a crește implicarea 
Soluționarea conflictelor 
Instrumente online utile pentru trainerii 
de educație financiară  
Codul de etică pentru trainerii (formatorii) 
de educație financiară 

  Test de evaluare  

 

https://finlit.eu/edu/course/view.php?id=4#section-3
https://finlit.eu/edu/course/view.php?id=4#section-4
https://finlit.eu/edu/course/view.php?id=4#section-5
https://finlit.eu/edu/course/view.php?id=4#section-6
https://finlit.eu/edu/course/view.php?id=4#section-7
https://finlit.eu/edu/course/view.php?id=4#section-7
https://finlit.eu/edu/course/view.php?id=4#section-8
https://finlit.eu/edu/course/view.php?id=4#section-8


CERTIFICAT DE ABSOLVIRE   

a absolvit cu succes cursul online de pregătire pentru traineri în biblioteci 

publice în cadrul proiectului “Alfabetizare financiară prin intermediul 

bibliotecilor publice”. 

Se adeverește prin prezentul cerificat că  

 

 

Certificat seria  

Ziua/Luna/Anul  

Prenume Nume  



Pași de urmat  

•  programați o sesiune de pregătire;  

•  invitați cursanți;  

•  formați grupuri;  

•  ajutați-i să se înregistreze pe platformă;  

•  înscrieți-i la curs - BG/RO/PL/SLO;  

 
  



Creați un traseu de învățare – variantă  

• planificați o sesiune de formare  față în față; 

• pregătiți ordinea de zi;  

• rugați-i să vizioneze webinariile 1 și 2 înainte de prima întâlnire;  

• țineți prima întâlnire și prezentați obiectivele pentru această zi;  

• acordați-le timp pentru a parcurge cursul online în totalitate sau 

parțial;  

• rugați-i să vizioneze webinariile 3 și 4 înainte de întâlnire;  

• întâlniți-vă toți pentru cursul în sală, eliberarea certificatelor de 

absolvire și … sărbătoriți ☺  



Pregătirea online prin intermediul platformei 

  

Următorul flux de lucru ar trebui stabilit pentru a desfășura pregătirea online prin 
intermediul platformei FINLIT:  
 

1. Administratorul la nivel național înregistrează cursanții ca utilizatori pe platformă 
cu ajutorul adreselor acestora de e-mail, generează parole și trimite notificări 
privind înregistrarea pe e-mail.  

2. Trainerul principal înscrie cursanții la curs - la nivel de bază sau avansat, îi împarte 
în grupe și desemnează un Bibliotecar și un Trainer asistent pentru fiecare grupă. 

3. Trainerul principal creează și programează sesiunile de formare  în sala virtuală  de 
curs pentru fiecare grupă de cursanți. De regulă, ar trebui să existe o sesiune 
introductivă, cel puțin o sesiune de formare pe modul din curs (6), și o sesiune de 
încheiere care să cuprindă instrucțiuni verbale privind testul de evaluare și 
discuția finală.  

4. Bibliotecarul și Trainerul asistent urmăresc orarul sesiunilor de formare online și 
realizează procesul de învățare până la sesiunea finală.  

 

 

  



Comunicarea cu bibliotecarii  

  Comunicarea pe platformă se desfășoară pe mai multe canale după cum 
urmează: 

• Fiecare curs are un forum de discuții în partea de sus a cursului, unde 
trainerii și cursanții pot posta mesaje, întrebări și răspunsuri.   

• Trainerii le pot trimite cursanților e-mailuri cu informații despre 
desfășurarea cursului și viitoarele sesiuni de formare etc. 

• Trainerii pot înregistra mesaje audio și video pe durata cursului care 
pot fi vizionate sau ascultate de cursanți.  

• În cadrul platformei există o Sală de Curs Virtuală (BigBlueButton) 
unde se pot desfășura sesiuni de formare online față în față, fiecare 
cursant având cameră și microfon. Sesiunile pot fi înregistrate și 
urmărite ulterior.  



Monitorizarea progreselor  

  Trainerul principal, Bibliotecarul trainer și Trainerul 
asistent au acces și pot monitoriza progresele făcute de 
cursanți, inclusiv cele din cadrul modulelor studiate, 
rezultatele testelor din interiorul modulelor și a testului 
de evaluare final.  

 

De asemenea, pe platformă sunt disponibile statistici 
detaliate.  
 

 

 

 

 

 

  



Questions and Answers 



   

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

 



https://finlit.eu 
La 

revedere!  


