
E-learning  
 
Învățarea prin e-learning este învățarea la distanță care se desfășoară într-un mediu            
educațional, care îmbină metodele clasice de învățare cu metode care se bazează pe             
folosirea tehnologiei. Scopul îl reprezintă creşterea performanţelor individuale ale         
utilizatorilor. Maniera în care se desfășoară cursurile este atractivă și, mai ales, adaptată             
nevoilor cursanților și profesorilor. 
 
Ce este o platformă de e-learning? 
 
O platformă de e-learning este un soft complex care permite gestionarea unui domeniu și al               
utilizatorilor acestuia. În cadrul acestei platforme se pot crea cursuri, se pot efectua             
evaluări sau autoevaluări, iar utilizatorii pot comunica în mod sincron sau asincron.            
Administrarea se face în mod facil, platforma fiind intuitivă și accesibilă. 
 
Soluția noastră 
 
Soluția pe care o oferim se bazează pe platforma Moodle, care va fi instalată, personalizată               
și configurată pentru a satisface toate cerințele specifice ale proiectului aferent. Moodle            
este o platformă puternică, sigură, open source, care ajută la crearea de cursuri eficiente              
în mediul on-line și la crearea experiențelor de învățare într-un mediu de colaborare,             
privat. Moodle poate fi folosit în mai multe domenii de activitate, cum ar fi în educație,                
formare și dezvoltare, precum și afaceri. 

Avantajele platformei 
 
Acest tip de platformă de e-learning oferă un mediu de învățare integrat și interactiv, care               
se bazează pe învățarea prin colaborare, lucru în echipă și schimbul de opinii. Aceasta              
înseamnă că profesorul construiește materialul de învățare cu care elevii interacționează.           
Nu este suficient ca elevii doar să parcurgă materialele, ei trebuie să le înțeleagă, și să                
explice și celorlalți elevi pentru a putea lucra împreună. 

Reușita unui curs este dată de modalitatea elaborării lui. Platforma permite profesorilor să             
elaboreze cursurile în funcție de specificul grupului de elevi supus instruirii. Materialul            
poate fi structurat pe teme, unități de învățare sau lecții, astfel încât să ofere o abordare                
prietenoasă, facilă, intuitivă și accesibilă. Accentul nu se pune pe conținut, ci pe             
activitățile care presupun interacțiunea dintre participanți.  

Un alt avantaj al platformei constă în clasa virtuală sau webinarul. Aceasta înseamnă că              
profesorii și elevii pot comunica prin mjloace audio și video, lecția putând fi dirijată de               



profesor. De menționat este că învățarea poate fi și asincronă, în cazul elevilor care doresc               
să învețe în ritmul lor propriu.  

Platforma dispune de unelte și activități colaborative cu care profesorii pot lucra și învăța              
împreună cu elevii, folosind diverse module, precum: forum, wiki, glosar, chat, etc. 

Unul dintre cele mai importante aspecte este evaluarea elevilor. Este pasul care asigură             
corelarea dintre obiective și performanțe. Discipolii au posibilitarea de a participa activ la             
procesul de evaluare. O evaluare corectă a studentului include atât rezultatele la teme şi              
teste, cât şi participarea activă la activităţile şi discuţiile online. 

Platforma oferă un calendar care ajută la păstrarea evidenței calendarului academic și            
social, termene de curs, întâlniri de grup, precum și alte evenimente personale, oferind             
utilizatorului, de asemenea, posibilitatea de a primi notificări când se generează noi            
activități, noi termene, etc. 

Utilizatorii dispun și de un sistem de management de fișiere în care pot încărca și ierarhiza                
diferite tipuri de fișiere, de la documente până la fișiere multimedia, precum și un editor               
text care e compatibil cu toate browserele web și care permite formatarea textelor și              
adăugarea de fișiere media. 

Platforma permite crearea de utilizatori și configurarea și atribuirea de roluri. Există            
câteva tipuri de roluri standard, precum: vizitator, cursant, profesor și administrator. Cu            
toate acestea, rolurile pot fi inversate: cel care predă poate să devină cel care învață, și                
invers.  

Platforma are o interfață modernă și ușor de folosit, concepută pentru a fi accesibilă atât               
pe calculatoare, cât și pe aparate mobile, cum ar fi telefoane sau tablete. 


