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Introducere 

Acest material descrie principalele funcţionalităţi ale portalului http://forcaddj.ccddj.ro, 

dezvoltat în cadrul proiectului „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de 

succes în învăţământul preuniversitar” accesat prin fonduri europene, pentru a facilita 

utilizarea acestuia. 

Roluri 

Interfaţa permite accesul rapid la toate modulele aplicaţiei luând în considerare rolul 

utilizatorului.  

Modulul de utilizatori va gestiona trei tipuri de utilizatori: 

- Administrator 

- Formator/Tutore 

- Cursant 

În plus faţă de tipurile de utilizatori de mai sus, mai există un tip ce nu necesită autentificare: 

Vizitatorul. 

În funcţie de rolul fiecarui utilizator, acesta va avea acces la diferite funcţionalităţi ale 

portalului.  

 

 

http://forcaddj.ccddj.ro/
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Autentificarea în sistem 

 

Pentru a accesa sistemul este necesar să introduceţi  adresa aplicaţiei în browser. Adresa, 

Numele de utilizator și Parola sunt furnizate de către Administrator. 

Completaţi  rubricile Nume de utilizator şi Parolă şi apăsaţi  Autentificare.  

Aţi ajuns astfel la Prima Pagina a sistemului! 

 

 

 

Prima pagină 
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Prima pagină va arăta diferit în funcţie de rolul utilizatorului care accesează portalul. Vor exista 

zone comune şi zone particulare fiecărui rol.  

Pentru Tutore aceasta va arăta ca în imaginea prezentată anterior. 

Aceasta cuprinde următoarele zone: 

 

Zona Ultimele cursuri 

 

În aceasta zonă vor apărea afişate ultimele oferte de cursuri publicate în cadrul platformei. 

Pentru a accesa unul dintre ele este necesar să vă autentificați cu rol de cursant și să fiți înscris 

de tutorele cursului. 

 

Zona de Resurse 
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În aceasta zonă vor apărea afişate ultimele resurse publicate.  

 

 

Zona de Ştiri 
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În aceasta zonă vor apărea afişate ultimele ştiri publicate. Pentru a vizualiza o ştire, dați click pe 

titlul ştirii respective. La click pe Toate ştirile se va accesa pagina de căutare a modulului Ştiri, 

unde se afişează titlul, descrierea, data creării/modificării şi autorul.  

 

 

 

 

Zona de Link-uri 
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Se afisează titlul ultimelor link-uri postate. La click pe titlul link-ului se va deschide în fereastră 

nouă pagina web asociată link-ului respectiv. 

La click pe Toate link-urile, se va accesa pagina de căutare a modulului Link-uri cu detalii despre 

fiecare link.  

 

 

 

 

Zona Ultimele evenimente (Calendar) 
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În zona Ultimele evenimente apare calendarul lunii în curs pe care este marcată ziua curentă şi 

zilele în care au fost postate evenimente. Pentru a vizualiza evenimentele dintr-o anumită zi a 

lunii daţi clik pe data zilei respective. 

Pentru a vizualiza evenimentele postate pe luna în curs, daţi click pe Toate evenimentele. Acest 

lucru se mai poate realiza accesând butonul Evenimente  din meniu.  

 

 

 

Zona Ultimele topicuri 
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În aceasta zonă sunt afişate ultimele topicuri de discuţii din cadrul forumului. Daca doriţi să 

vedeţi toate detaliile despre unul dintre topicuri, daţi click pe titlul acestuia.  

Pentru a reveni în portal daţi click pe sigla proiectului:  

 

Zona de Căutare 
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Se tastează în căsuţa cuvinte cheie de căutare. Prin click pe 

butonul Caută se vor afişa: ştirile, resursele, evenimentele şi link-urile care au în conţinutul lor 

cuvintele cheie folosite. 

 

Această casuţă se gaseşte, de fiecare dată, în partea din stânga sus a ecranului, sub meniu. 

 

 

Modulul E-mail 

 

Folosiți această funcționalitate pentru a comunica direct cu utilizatorii platformei. 
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Pentru a trimite un e-mail se procedează astfel: 

Pas 1: Click pe butonul E-mail din meniu. Se va deschide fereastra: 

 

Pas 2:  Puteți alege grupurile din platformă cărora doriți să le transmiteți un e-mail și / sau 

utilizatori individuali. 

Pas 3: Completaţi titlul mesajului. 

Pas 4: Editaţi subiectul mesajului.  
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Bifând e-mail individual, aveți posibilitatea de a trimite e-mailul fiecărui utilizator, fără ca 

aceștia să vadă ceilalți destinatari. 

Pas 5: Pentru a trimite mesajul apăsaţi Creează.  

Modulul Ştiri 

 

Pentru a vizualiza, crea, şterge sau edita ştiri acţionaţi butonul Ştiri din meniu. 

Se va deschide fereastra: 
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Dacă numărul ştirilor este foarte mare, acestea se vor pagina. În cazul în care există un număr 

mare de ştiri, pentru a găsi o ştire anume se poate folosi funcţia de căutare. 

În cazul în care doriţi să vizualizaţi toate ştirile, daţi click cu mouse-ul pe fiecare pagină sau 

folosiţi butoanele de navigare: Next sau Previous.  

 Crează ştire 

Pas 1: Apăsați butonul Creare. Astfel se deschide fereastra: 

 

Pas 2: Completați: 

- Titlul știrii 
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- Descrierea (este știrea pe scurt, utilizatorii vor vedea această descriere în 

lista de știri și pe baza ei vor decide dacă doresc să citească știrea mai 

departe) 

- Conținutul știrii (puteți formata textul, încărca poze, include linkuri, etc) 

Opțional, puteți adăuga linkuri și fișiere. 

Pentru a adăuga fişiere ştirii ce urmeză a fi creată, parcurgeţi următorii paşi: 

 Apăsaţi butonul Browse din dreptul câmpului Fişier. Această acţiune va deschide o 

fereastră cu diversele partiţii ale calculatorului dvs: 

 

 Navigaţi prin structura de fişiere de pe calculatorul dvs. şi selectaţi fişierul pe care doriţi 

să îl ataşaţi. 

 Apăsaţi butonul Open. 

 Puteţi vizualiza în câmpul aferent fişierului calea de navigare către fişierul selectat: 

 

Pas 3: Apăsați Creează.  
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Caută știre 

Puteți căuta știri după următoarele câmpuri: 

- Titlu 

- Descriere 

- Conținut 

- Autor (alegeți din listă) 

- Arhivate (bifați dacă doriți să se realizeze căutarea în știrile arhivate) 

 

Apăsați Caută. 

Vizualizează știre 

Pentru a vizualiza o știre, apăsați pe titlul știrii din lista de știri. 

Editează știre 

Pentru a edita o știre, apăsați pe butonul Editează (denumirea butonului apare când treceți cu 

mousul peste el). 

 

Puteți modifica elementele dorite ale știrii. 
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Șterge știre 

Pentru a șterge o știre, apăsați pe butonul Șterge (denumirea butonului apare când treceți cu 

mousul peste el). 

 

Atenție! Puteţi edita sau şterge doar ştirile publicate de către dumneavoastră. 

Modulul Resurse 

Resursele încărcate în platformă se clasifică după un sistem ierarhic pe 3 niveluri: 

- Categorie 

o Subcategorie 

 Clasificare 

De ex:    - Comunitate 

o Metode psihopedagogice 

  Fișe de lucru 

 Articole de cercetare 

 Materiale diverse 

Pentru a vizualiza, crea, şterge sau edita resurse acţionaţi butonul Resurse din meniu. Se va 

deschide fereastra: 
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 Creează resursă 

Pas 1: Apăsați butonul Creare. Astfel se deschide 

fereastra:

 

Pas 2: Completați: 

- Numele resursei 
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- Descrierea (este o descriere pe scurt, utilizatorii vor vedea această descriere 

în lista de resurse și pe baza ei vor decide dacă doresc să citească/descarce 

resursa) 

- Clasificaţi resursa 

Opțional, puteți adăuga fișiere. 

Pentru a adăuga fişiere resursei ce urmeză a fi adăugată în lista de resurse, parcurgeţi următorii 

paşi: 

 Apăsaţi butonul Browse din dreptul câmpului Fişier. Această acţiune va deschide o 

fereastră cu diversele partiţii ale calculatorului dvs: 

 

 Navigaţi prin structura de fişiere de pe calculatorul dvs. şi selectaţi fişierul pe care doriţi 

să îl ataşaţi. 

 Apăsaţi butonul Open. 

 Puteţi vizualiza în câmpul aferent fişierului calea de navigare către fişierul selectat: 
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Pas 3: Apăsați Creează.  

Caută resursă 

Puteți căuta resursa după următoarele câmpuri: 

- Nume 

- Descriere 

- Clasificare 

 

Apăsați Caută. 

Vizualizează resursă 

Pentru a vizualiza o resursă, apăsați pe titlul resursei din listă. 

Editează resursă 

Pentru a edita o resursă, apăsați pe butonul Editează. 

 

Puteți modifica elementele dorite ale resursei. 

 Șterge resursă 

Pentru a șterge o resursă, apăsați pe butonul Șterge. 
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Atenție! Puteţi edita sau şterge doar resursele publicate de către dumneavoastră. 

 

Modulul Link-uri 

Pentru a vizualiza, crea, şterge sau edita un link acţionaţi butonul Link-urie din meniu. Se va 

deschide fereastra: 

 

 

Creează link 

Pas 1: Apăsați butonul Creare. Astfel se deschide fereastra: 
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Pas 2: Completați: 

- Descrierea  

- Clasificaţi link-ul selectând categoria 

Pas 3: Apăsați Creează.  

Caută link 

Puteți căuta un link după următoarele câmpuri: 

- URL 

- Descriere 

- Clasificare 

 

Apăsați Caută. 

Vizualizează link 

Pentru a vizualiza un link, apăsați pe titlul link-ului din listă. 
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 Editează link 

Pentru a edita un link, apăsați pe butonul Editează. 

 

Puteți modifica elementele dorite ale link-ului. 

Șterge link 

Pentru a șterge un link, apăsați pe butonul Șterge. 

 

Atenție! Puteţi edita sau şterge doar link-urile publicate de către dumneavoastră. 
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Modulul Evenimente 

Modulul Evenimente este grupat pe trei categorii: 

 Zi: se afişază evenimentele din ziua curentă sau din ziua selectată, 

 Saptamana: se afişază evenimentele din saptamana curentă sau cea selectată, 

 Luna: se afişază evenimentele din luna curentă sau luna selectată. 

 

Pentru a vizualiza, crea, şterge sau edita un eveniment, acţionaţi butonul Evenimente din 

meniu. Se va deschide fereastra: 
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Daţi click pe eveniment pentru a vedea detalii despre acesta.  
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Daca doriţi să vedeţi pe calendar doar un anumit tip de eveniment, îl puteţi selecta din listă 

tipul evenimentului. 

 

În cazul în care vreunul dintre evenimentele din calendar prezintă interes pentru 

dumneavoastră, puteţi folosi opţiunea de notificare configurând alerta. 
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Creare eveniment 

Pas 1: Selectaţi din calendar ziua în care doriţi sa aibă loc evenimentul pe care îl propuneţi.  

Pas 2: La clik pe dată va apărea fereastra „Creare Eveniment”. 

 



 

 

 

Page 29 

 

  

Pas 3: Completaţi câmpurile libere. 

Pas 4: Apăsaţi „Salvează”. 

 

Pentru a vedea evenimentele dintr-o lună diferită de luna curentă, folosiţi săgeţile din partea 

dreaptă sus.   
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Modulul de Forum 

Un mesaj reprezintă exprimarea opiniei despre un subiect de interes. 

A vizualiza un mesaj înseamnă a citi mesajul respectiv. 

Pentru a accesa acest modul daţi click pe Forum din meniu : 

 

În cadrul forumului există o statistică legată de numărul de subiecte şi numărul de mesaje 

aferente unui forum. 

În cazul în care există un număr mai mare de subiecte de discuţie, acestea se vor pagina. Folosiţi 

funcţia de căutare dacă doriţi să aflaţi existenţa unui subiect.  

Se tastează în căsuţa  cuvinte cheie de căutare. Prin click pe 

butonul Caută se vor afişa topicurile, mesajele care au în conţinutul lor cuvintele cheie folosite. 

Această casuţă se gaseşte, de fiecare dată, în patea din dreapta sus a ecranului. 
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De asemenea, în cadrul fiecărui forum există o statistică legată de numărul de mesaje şi 

numărul de vizualizări pe fiecare subiect. 

 

Pentru a reveni în portal daţi click pe sigla proiectului:  

 

 

În această zonă  sunt prezentate informaţii despre numărul de membri înscrişi pe forum şi 

numărul de vizitatori prezenţi în momentul respectiv (adică în momentul vizualizării). 

 

Membrii forumului sunt acei utilizatori care sunt înregistraţi. Aceştia au posibilitatea de a citi 

mesajele postate, de accesa toate secţiunile, de a răspunde la mesaje, de a descărca fişiere sau 

de a deschide noi subiecte de discuţii. 
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Vizitatorii sunt acei utilizatori care nu sunt înregistraţi în cadrul forumului. Aceştia au 

posibilitatea de a citi mesajele postate, dar nu pot răspunde, descărca fişiere sau deschide noi 

subiecte de discuţii. 

 

Cum propunem un subiect de discuţie? 

Pentru a propune un subiect nou de discuţie se procedează astfel: 

Pas 1: Click pe titlul forumului unde doriţi să propuneţi subiectul 

Pas 2:  Apăsaţi butonul „Subiect nou” 

 

 

Pas 3: Se va deschide fereastra: 

 

Aceasta se va completa astfel: 
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 Editaţi în câmpul “Subiect”, titlul subiectului pe care doriţi să îl publicaţi.  

 Editaţi conţinutul acestuia, folosind câmpul “Text”. Conţinutul subiectului poate fi  

formatat utilizând butoanele din bara acestui câmp. 

 Apăsaţi butonul “Salvează”.  

 

Pentru a reveni în pagina principală, puteţi folosi opţiunea Back 

 

sau puteţi folosi link-rile de tip breadcrumbs 
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Cum răspundem la un mesaj? 

Pentru a răspunde unui mesaj din cadrul unui subiect deja existent, se vor parcurge următorii 

paşi :  

Pas 1: Daţi click pe titlul subiectului 

Pas 2: Pentru a răspunde unuia dintre mesajele din listă, daţi click pe butonul „Răspunde” 

corespunzător lui. 

 

Pas 3: Se va deschide fereastra: 
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Aceasta se va completa astfel: 

 Câmpul “Subiect” se va completa automat.  

 Editaţi conţinutul mesajului, folosind câmpul “Text”. Conţinutul acestuia poate fi  

formatat utilizând butoanele din bara acestui câmp. 

 Apăsaţi butonul “Salvează”.  

Instrucţiuni de folosire a opţiunilor de editare 
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  aceste butoane formatează textul: Bold, Italic, Subliniat. 

  aceste butoane formatează textul ca stil şi 

dimensiune. 

 acest buton colorează textul. 

 acest buton vă ajută la colorarea fundalului. 

 acest buton inserează figură expresivă (Emoticon). 

 cu ajutorul acestui buton puteţi insera/edita o imagine. La click pe acesta se 

deschide  

 

ferestra:         în care puteţi introduce informaţii 

despre imagine. 
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Dacă imaginea pe care doriţi sa o incărcată se află în computerul dumneavoastră apăsaţi 

butonul „Încarcă”.   

La click pe Browse se deschide fereastra . 

Selectaţi îmaginea dorită, apăsaţi butonul Open, apoi Trimite la server. 

 

  acesta inserează/editează link (legătură web). 

 informaţii despre editor. 

 

Gestiune continut 
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În această zonă tutorele poate importa sau crea cursuri e-learning destinate a fi parcurse de 

cursanți online. 

Cursuri 

În zona cursuri, tutorele poate importa, crea sau vizualiza cursuri. 

 

Importul cursurilor 

Pentru a importa un curs, dați click pe butonul Importă curs. 

Alegeți arhiva cursului de pe calculatorul dvs și apoi apăsați Importă. 

Atenție! Cursurile trebuie să fie în format .zip. Pentru a rula pe platformă, aceste cursuri trebuie 

să fie conforme cu standardul SCORM 2004 3rd edition. Pentru a afla mai multe despre acest 

standard, accesați http://www.adlnet.gov/Technologies/scorm/default.aspx.  

În cazul în care fișierul importat de dvs. nu este un curs, platforma de e-learning îl va interpreta 

ca fiind o resursă ce va putea fi utilizată în curs și vi se vor cere informații suplimentare despre 

resursă. Dacă nu sunteți sigur ce trebuie să completați, lasați valorile default. 

 

Crearea cursurilor 

Pentru a crea un curs, dați click pe butonul Creează curs. 

În tabul Proprietăți, puteți schimba titlul cursului și descrierea. 

În tabul Conținut, aveți două zone: 

Caută 

În această zonă căutați obiectele de învățare pe care doriți să le includeți în curs. Căutarea se 

poate face după următoarele criterii: nume, descriere, cuvinte cheie, origine, tip SCORM, 

proprietar. Obiectul ce se dorește a fi inclus în curs se selectează și apoi se apasă butonul 

Adaugă. 

http://www.adlnet.gov/Technologies/scorm/default.aspx
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Curs  

În această zonă construiți structura cursului. 

Pentru a adăuga un capitol nou, dați click pe Adaugă activitate, completați titlul și apăsați 

Salvează. Capitolul va fi adăugat în directorul curent. 

Pentru a adăuga un obiect, îl selectați din zona de căutare, și apoi apăsați butonul Adaugă. 

Pentru a schimba denumirea unui obiect, îl selectați, faceți click dreapta, alegeți Proprietăți și 

modificați Titlul. 

Pentru a muta un obiect, îl selectați, îl trageți cu mousul peste directorul în care / lângă care 

doriți să îl adăugaț și apoi alegeți Inserează ca fiu (pentru a-l adăuga în director) / Inserează 

după / Inserează înainte. 

 

Puteți previzualiza cursul creat apăsând butonul Previzualizare. 

Pentru a salva cursul, apăsați butonul Salvare. 

Pentru a părăsi editorul de curs, apăsați butonul Ieșire. 

 

Căutarea cursurilor 

Pentru a căuta un curs, apăsați butonul Caută curs. Puteți căuta după următoarele criterii: titlu, 

descriere, cuvinte cheie, origine, proprietar. 

 

Vizualizarea cursurilor 

Accesând Gestiune conținut  Cursuri, va fi disponibilă lista cursurilor. Puteți selecta dacă 

doriți să vedeți cursurile private, pe cele publice, sau toate cursurile. 

 

Publicarea / retragerea cursurilor 
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Cursurile create sau importate de dvs sunt private, adică nu pot fi văzute de ceilalți tutori. 

Pentru a le face vizibile și pentru ceilalți tutori, ele trebuie publicate. Pentru a face acest lucru, 

selectați cursul și apăsați Publică / Retrage. După confirmare, cursul va fi publicat iar statusul 

lui se va schimba. Pentru a retrage cursul, apăsați din nou Publică / Retrage, cursul va fi retras 

de la publicare și statusul lui se va actualiza corespunzător. 

 

Exportul cursurilor 

Selectați cursul dorit, apoi apăsați Exportă și alegeți calea unde doriți să se salveze arhiva 

cursului. 

 

Editarea cursurilor 

Selectați cursul dorit, apoi apăsați Editează. 

 

Ștergerea cursurilor 

Selectați cursul dorit și apoi apăsați Șterge. După confirmare, cursul va fi șters. 

Atenție! Nu puteți șterge decât cursurile dvs. 

 

Obiecte de învătare 

 

În zona Obiecte de învățare, tutorele poate importa, crea sau vizualiza obiecte de învățare. 

 

Importul obiectelor de învățare 

Pentru a importa un curs, dați click pe butonul Importă obiect. 

Alegeți obiectul de pe calculatorul dvs și apoi apăsați Importă. 
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Atenție! Obiectul trebuie să fie un singur fișier. În cazul în care obiectul conține mai multe 

fișiere, ele trebuie să fie în format .zip. În cazul în care fișierul importat de dvs. este un .zip, 

platforma de e-learning vă va cere informații suplimentare. Este important să completați fișierul 

de start al obiectului. Dacă nu sunteți sigur ce trebuie să completați, lasați valorile default. 

Obiectul pe care îl încărcați trebuie să poată fi afișabil în browser. Pot fi încărcate prezentări tip 

ppt, pgini html, documente pdf, animații Flash, imagini. 

 

Crearea quiz-urilor 

Pentru a crea un quiz, dați click pe butonul Creează quiz. 

Un quiz este un mini-test care poate fi inclus într-un curs. 

În editorul de quizuri completați numele quizului și adăugați întrebări din cele 4 tipuri 

disponibile: 

 Alegere simplă: mai multe răspunsuri posibile, unul singur corect 

 Alegere multiplă: mai multe răspunsuri posibile, mai multe corecte 

 Da / nu: Întrebare cu răspuns de tip da/nu 

 Potrivire: de genul potriviți termenii cu definițiile 

Pentru a salva quizul, apăsați butonul Salvare. 

Pentru a părăsi editorul de quiz, apăsați butonul Ieșire. 

 

Crearea paginilor html 

Pentru a crea o pagina html, dați click pe butonul Creează pagină html. 

În editorul de pagini html completați numele obiectului și adăugați conținut. 

Pentru a salva pagina și a părăsi editorul, apăsați butonul Salvare & Ieșire. 
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Căutarea obiectelor 

Pentru a căuta un obiect, apăsați butonul Caută obiecte. Puteți căuta după următoarele criterii: 

titlu, descriere, cuvinte cheie, origine, tip conținut. 

 

Vizualizarea obiectelor 

Accesând Gestiune conținut  Obiecte de învățare, va fi disponibilă lista obiectelor. Puteți 

selecta dacă doriți să vedeți obiectele private, pe cele publice, sau toate obiectele. 

 

Publicarea / retragerea obiectelor 

Obiectele create sau importate de dvs sunt private, adică nu pot fi văzute de ceilalți tutori. 

Pentru a le face vizibile și pentru ceilalți tutori, ele trebuie publicate. Pentru a face acest lucru, 

selectați obiectul și apăsați Publică / Retrage. După confirmare, obiectul va fi publicat iar 

statusul lui se va schimba. Pentru a retrage obiectul, apăsați din nou Publică / Retrage, obiectul 

va fi retras de la publicare și statusul lui se va actualiza corespunzător. 

 

Editarea obiectelor 

Selectați obiectul dorit, apoi apăsați Editează. 

Atenție! Nu puteți edita decât obiectele dvs, create cu platforma. 

 

Ștergerea obiectelor 

Selectați obiectul dorit și apoi apăsați Șterge. După confirmare, obiectul va fi șters. 

Atenție! Nu puteți șterge decât obiectele dvs. 
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Activităti de predare 

Cu ajutorul acestui meniu, tutorele își gestionează activitățile de predare e-learning. 

Creează activitate 

Accesând această opțiune, se lansează un wizard de creare a unei noi activități. 

Informații generale 

Se completează numele și descrierea activității. Numele trebuie să fie unic.  

Conținut 

Tutorele alege cursul e-learning pe care îl vor parcurge cursanții în cadrul acestei activități. 

Valabilitate 

Tutorele alege perioada în care cursul este disponibil selectând datele din calendar. 

Cursanți 

Tutorele poate înscrie cursanți sau grupe de cursanți la curs. Aceștia vor accesa cursul din 

meniul Cursurile mele. 

Modalități de comunicare 

Tutorele poate decide să atașeze la curs un forum accesibil doar celor înscriși și poate crea un 

folder de resurse, de asemenea cu acces limitat. 

Forumul și directorul de resurse pot fi pre-existente (pentru a beneficia de experiența seriilor 

anterioare pe același curs). 

 

Activităti de predare în derulare 

Tutorele vede lista activităților de predare în desfășurare în acest moment. 

Pentru fiecare activitate, vede următoarele informații: 
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 Data de început 

 Data de sfârșit 

 Cursanți înscriși 

 Cursanți care au terminat cursul 

 Cursanți care au cursul în desfășurare 

 Cursanți care nu au accesat cursul 

De asemenea, sunt disponibile următoarele opțiuni: 

Detalii 

Aici tutorele poate vedea detalii despre această activitate de predare. 

Gestionează activitatea 

În această secțiune, tutorele poate realiza următoarele: 

 Vizualizarea și adăugarea de comentarii  

 Încărcarea și descărcarea de resurse din directorul atașat cursului 

 Comunicarea pe forumul cursului cu cursanții 

Reconfigurează activitatea 

În această secțiune tutorele are posibilitatea de a modifica descrierea cursului, perioada de 

valabilitate, poate înscrie cursanți și poate adăuga forum și director de resurse, dacă nu a făcut 

acest lucru la început. 

Statistici 

Aici tutorele poate vedea lista cursanților, precum și informații detaliate despre activitatea lor 

pe curs. 

De asemenea, poate vedea graficul de acces pe curs. 
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Previzualizare curs 

Tutorele poate previzualiza conținutul cursului accesând acest buton. 

Activităti de predare viitoare 

Tutorele vede lista activităților de predare viitoare (cu data de începere în viitor), caer încă nu 

pot fi accesate de cursanți. 

Pentru fiecare activitate, vede următoarele informații: 

 Data de început 

 Data de sfârșit 

 Cursanți înscriși 

De asemenea, sunt disponibile următoarele opțiuni: 

Detalii 

Aici tutorele poate vedea detalii despre această activitate de predare. 

Gestionează activitatea 

În această secțiune, tutorele poate realiza următoarele: 

 Vizualizarea și adăugarea de comentarii  

 Încărcarea și descărcarea de resurse din directorul atașat cursului 

 Comunicarea pe forumul cursului cu cursanții 

Reconfigurează activitatea 

În această secțiune tutorele are posibilitatea de a modifica descrierea cursului, perioada de 

valabilitate, poate înscrie cursanți și poate adăuga forum și director de resurse, dacă nu a făcut 

acest lucru la început. 

Previzualizare curs 

Tutorele poate previzualiza conținutul cursului accesând acest buton. 
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Activităti de predare încheiate 

Tutorele vede lista activităților de predare încheiate (a căror dată de sfârșit este în trecut) și 

care nu mai pot fi accesate de cursanți. 

Pentru fiecare activitate, vede următoarele informații: 

 Data de început 

 Data de sfârșit 

 Cursanți înscriși 

 Cursanți care au terminat cursul 

 Cursanți care nu au accesat cursul 

 Timp mediu de acces 

 Număr mediu de accesări 

De asemenea, sunt disponibile următoarele opțiuni: 

Detalii 

Aici tutorele poate vedea detalii despre această activitate de predare. 

Gestionează activitatea 

În această secțiune, tutorele poate realiza următoarele: 

 Vizualizarea și adăugarea de comentarii  

 Încărcarea și descărcarea de resurse din directorul atașat cursului 

 Comunicarea pe forumul cursului cu cursanții 
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Reactivare 

În această secțiune tutorele are posibilitatea de a reactiva cursul, alegând o nouă dată de 

finalizare. 

Statistici 

Aici tutorele poate vedea lista cursanților, precum și informații detaliate despre activitatea lor 

pe curs. 

De asemenea, poate vedea graficul de acces pe curs. 

Previzualizare curs 

Tutorele poate previzualiza conținutul cursului accesând acest buton. 

 

 


