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Liceul Tehnologic „NICOLAE TECLU” Copşa Mică 

Proiect nr.: 2014-1-RO01-KA101-001047 

Curs nr.4: Go eLearning 

 

Softurile/Aplicațiile  

prezentate în cadrul cursului Go eLearning 
 

 
 Există în prezent o adevărată industrie de aplicații și softuri pentru învățare on-line, tot 

mai multe companii care folosesc cursuri online pentru a instrui și a simplifica procesele lor 

interne.  

 Există de asemenea aplicații și softuri care utilizează video și mass-media pentru formare 

pe bază, care ajută foarte mult stârnind interesul pentru diferite proiectele în cazul în care este 

nevoie de predarea online prin sprijin pentru crearea de cursuri on-line. 

  

 UDEMY 

 De exemplu, site-uri precum Udemy.com sunt pentru cursuri on-line. Dacă pentru o 

lungă perioadă de timp de software-uri de acest tip de cursuri au fost complicate și costisitoare,  

recent, există software-uri create pentru a fi rentabile sau la liber. 

 Udemy este o platformă cu o mulțime de cursuri, multe dintre ele pe bani însă mai sunt și 

gratuite. Pe Udemy.com găsim o mulțime de cursuri ce fac parte din diferite domenii: Business, 

Marketing, IT, SEO, Web Design șamd. Tot ce îți trebuie este răbdare și voință. Cursurile sunt 

oferite sub forma unor videoclipuri și sunt în limba engleză. Cred că ar fi fost utilă o subtitrare, 

fie ea tot în engleză, însă nu sunt chiar atât de greu de înțeles cursurile. 

 Din când în când mai apar și cursuri gratuite și cred că merită să profităm de fiecare 

oportunitate.  
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1. Poți să construiești propriul curs : 

 

 

 

2. Sau poți să cauți cursuri realizate din diferite domenii ( mai jos am exemplificat pentru 

Marketing). 
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 MOODLE CLOUD 

 

 Moodle a fost mult timp un mare jucător în industria e-Learning cu software-ul lor open 

source. Moodle este utilizat foarte mult în educație, în multe universități, dar și alte piețe, îl 

folosesc la fel de bine. Este foarte robust și are o mulțime de opțiuni ... dar poate fi complicat 

pentru a stabili, menține și păstra să rulează fără probleme, motiv pentru care Moodle a lansat 

recent, MoodleCloud. Este un serviciu gratuit, care are posibilitatea de a obține rapid un curs 

online generat. Se pare că, cu toată competiția în spațiul de predare on-line, Moodle e necesar 

companiilor sau instituților ce oferă servicii educaționale pentru a crește cota de piață, iar 

Moodle Cloud este un mare serviciu oferit gratuit. 

 

 

 Motive pentru a utiliza MoodleCloud: 

 Nu toată lumea este bună cunoscătoare de tehnologie și vrea acces ușor pentru de a crea 

un curs online; 

 In timp ce multe părți din Moodle sunt ușor de folosit, instalarea software-ului pe un 

server, gestionarea, upgrade-uri și întreținerea nu sunt pentru toată lumea; 

 Este orientat către școli mici, companii sau antreprenori care au cursuri mici, cu o mică 

audiență cu nici un buget. 

 Ei actualizează software-ul pentru tine la cea mai recentă versiune, care permite ca toate 

patch-urile de securitate de siguranță, caracteristicile și flexibilitatea să fie disponibile ; 

 Acesta include o versiune gratuită a BigBlueButton, soluția oferită pentru conferințe on-

line complete, inclusiv video, audio, whiteboards și partajarea desktop-ul. 
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 Ce include Moodle Cloud: 

 50 utilizatori maxim; 

 spațiu pe disc 200MB; 

 Dar, puteți găzdui fișierele mari cu Dropbox, Google Drive, iCloud sau altele; 

 Puteți găzdui videoclipuri cu YouTube și le va încorpora în mod automat; 

 Temele de bază și plugin-uri ; 

 Un singur Learning Management System, un site pentru fiecare număr de telefon (creați 

un cont cu numărul de telefon și puteți avea doar 1 administrator principal). Dacă aveți 

nevoie de mai multe, aveti nevoie de mai multe numere de telefon; 

 În MoodleCloud sesiunile gratuite BigBlueButton sunt limitate la 6 persoane, fără 

înregistrări, dar sperăm că veți găsi aceasta perfect pentru clasele mici și chiar grupuri de 

studiu. Aveți posibilitatea să adăugați o sesiune de conferințe la cursu la fel ca orice altă 

activitate la clasă. 

 Nu există anunțuri în subsol. 

 

De ce MoodleCloud contează: 

Moodle Cloud contează pentru că este ușor de utilizat, robust și permite oamenilor să creeze 

cursuri on-line. Chiar dacă are limitări, există o mulțime de avantaje pentru utilizarea acestuia. 

 



 

5 

 

Cursul de formare 4 -  Go e Learning 

 Iată câteva sugestii pentru a construi și gestiona un curs : 

1. Când îți faci contul vei primi un cod pe nr. tău de telefon, apoi îti schimbi parola ; 

 

2. Poți să schimbi limba și vei avea meniul în lb. română. Ai posibilitatea să găsești 

informații vizitând Introducere în Moodle (vezi săgețile roșii pe printscree-uri) ; 

 

 

3. Vei activa modul de editare (1.), apoi vei adăuga un curs (2.) iar pentru fiecare curs poți 

adăuga activitate sau resures (3.), una sau mai multe; 
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4. Iar în ceea ce privește activitățile sau resursele, există mai multe posibilități printre care 

BigBlueButton, dar și Chat, Forum, Lecție, Seminar, Test etc. sau putem încărca un fișier 

cu opțiunea Resursă; 

 

 

 

5. Accesând Meniul principal putem vedea ce cursuri am construit și care sunt 

participanții; 
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6. Acestea sunt funcțiile pentru Administrare curs; 

 

 

7. Este important să completăm cu atenție la Editează setări, modul General; 
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8. Editează setări  mai are și alte moduri : 

 

 

 

 

9. Ca Administrator vom putea atribui diverse roluri așa cum se vede mai jos. 
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PIKTOCHART pentru a realiza un Infografic 

 
Realizează postere educationale, informationale. De exemplu se poate pune un astfel de 

poster pe site-ul profesorului. 

Usor de folosit. Creati postere, prezentări, postere, rapoarte si mai mult. 

Personalizabil. Utilizati sabloane si pictogramele gratuite sau încărcati propriile 

imagini. 

1. Conectati-va gratuit cu Google. Deschideti mai întâi contul de email google ; 

2. Realizeaza un cont ; 

 

3.  Alege ce vrei sa realizezi ; 

                       
 

4. Cauta template-uri pentru posterul tau. Deruleaza pagina din cursor ; 
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5. Se ofera informatii despre modul de lucru ; 

 

 
 

 

6. Poti folosi diferite forme sau linii ;  

 

 
 

 

 

7. Alte forme ; 
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8. Se pot folosi imagini, grafice, text, alte unelte ; 

 

 
 

 

 

 

 

9. Se poate realiza SALVARE, VIZUALIZARE, PUBLICARE, TRIMITERE ;  
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 ISSU.com pentru realizarea unui Raft de carti 

 

Este o colectie de publicatii on line free din care putem alege ceea ce dorim pentru a 

realiza un “raft de carti” pentru site-ul nostru, de exemplu.  

Este usor de accesat. Nu e nevoie sa stiti prea multe despre instrumente digitale.  

Se pot salva in aceasta colectie propriile documente. După publicare, documentul poate fi 

vizualizat în mod automat în  issuu pe desktop-uri, tablete și smartphone-uri din intreaga lume - 

dar nu se opresc aici. Instrumentele de editare ajuta cititorii prin încorporarea și împărtășirea 

documentelor în toate rețelele sociale. 

 

1. Creează contul. 

 

 
 

 

2. Caută ceea ce te interesează. 
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3. Se  poate salva. 

 

 
 

4. Sau se poate împărtăși, folosind butonul Share. Sau se poate: 

- salva codul pentru embedpentru a folosi fisierul in raftul de carti, 

- salva linkul direct, 

- salva fisierul ca PDF in calculator 

- publica pe facebook sau alte retele de socializare documentul respective sau fragmente. 

 

 
 

5. Butonul Stacks permite realizarea unui « raft de carti », te ajuta sa pui cartile ce te 

intereseaza intr-o   « gramada » !!! 
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 EDMODO 

  
Popularitatea rețelelor de socializare (mai ales a Facebook-ului) este într-o continuă 

creștere, numărul de utilizatori mărindu-se pe zi ce trece. Acest fapt se datorează în primul 

rând posibilității de comunicare pe care o oferă acest tip de rețele, iar în al doilea rând, 

ușurinței cu care pot fi ele folosite.  

Platforma de e-learning Edmodo întrunește ambele condiții, fiind extrem de 

„prietenoasă” cu orice utilizator și asigurând o comunicare eficientă între profesori, elevi și 

părinți. În timp ce rețelele obișnuite de socializare reprezintă un mediu liber, în care fiecare 

utilizator se poate exprima în orice fel și nu are nicio restricție în privința tipului de conținut 

afișat, platforma Edmodo este un mediu controlat în care profesorul poate vedea fiecare 

mesaj, fișier sau conținut distribuit de către membrii clasei lui.  

Toate aceste date sunt vizibile și pentru părinți, așadar orice fel de situație neplăcută 

care ar putea fi declanșată pe o rețea obișnuită de socializare (apariția unui tip de conținut 

nepotrivit, declanșarea unor discuții în contradictoriu ș.a.m.d.) este evitată întru totul. 

1. Pentru început, profesorul trebuie să își creeze un cont pe platforma Edmodo și să 

completeze câmpurile care apar pe ecran. Un avantaj față de alte platforme îl 

constituie faptul că nu este necesară confirmarea contului printr-un e-mail de 

verificare, ci înregistrarea se face automat. Procesul este extrem de simplu, gratuit și 

accesibil. 
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2. Apoi profesorul poate crea un grup în care să-și includă, ulterior, elevii. Grupul se 

află sub atenta supraveghere a acestuia, oferindu-i-se posibilitatea de a șterge 

conținutul distribuit de către elevi dacă îl consideră nepotrivit. După crearea grupului, 

platforma generează automat un cod aleatoriu format din șase caractere. 

 

3. Fiecare elev care vrea să se alăture clasei virtuale de pe platforma de e-learning 

Edmodo trebuie să își creeze, de asemenea, un cont. După alegerea opțiunii 

corespunzătoare de pe pagina principală (vezi imaginea de mai jos), cursanților li se 

cere codul declanșat inițial 

 

 

4. Un dezavantaj: În cazul în care în grupul creat ajung persoane necunoscute, care nu 

fac parte din respectiva clasă, profesorul are la îndemână câteva opțiuni penru a 
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remedia această situație. În primul rând, codul de acces poate fi schimbat, iar membrii 

nedoriți pot fi șterși manual. Odată ce acest pas este dus la bun sfârșit, întreaga 

activitate desfășurată de pe conturile respective este înlăturată complet și nu mai poate 

fi recuperată. 

 Asemănător rețelei de socializare Facebook, fiecare utilizator poate desfășura 

diverse activități în cadrul platformei numai sub propria semnătură, intervențiile 

anonime nefiind posibile. Pentru ca platforma să fie utilizată strict în scop educativ, 

elevii nu pot comunica unul cu celălalt decât dacă se adresează tuturor celor care fac 

parte din grupul lor sau dacă vor să contacteze profesorul în mod special. 

 

5. Accesul părinților (serviciu ce este opțional) se face tot în baza unui cod ce poate fi 

generat de către profesor, însă numărul de activități pe care le pot iniția aceștia este 

unul limitat. Ei se pot conecta la rețeaua Edmodo alegând varianta corespunzătoare de 

pe prima pagină și introducând codul, asemenea elevilor. 

 

 

6. Singurele date vizibile pentru părinți sunt acelea distribuite de către profesor sau de 

proprii lor copii, incluzând temele care le-au fost date, felul în care au tratat subiectele 

alocate și notele pe care au reușit să le obțină. Deși pot da mesaje atât profesorului, 

cât și copilului, activitatea celorlalți membri ai grupului le este inaccesibilă. 

 

7. Avantaje : Pentru utilizarea platformei Edmodo nu este necesară decât o conexiune la 

internet, nefiind nevoie ca utilizatorii să instaleze vreun program. Astfel, serviciul este 

accesibil de pe orice fel de dispozitiv în mod gratuit, reprezentând metoda ideală de a 

complementa activitatea desfășurată în clasă prin oferirea unui suport electronic. 
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8. Printre multiplele feluri de a consolida informațiile predate în prealabil cu ajutorul 

metodelor tradiționale, profesorul poate crea un test cu patru tipuri de întrebări pe care 

îl poate refolosi de câte ori dorește, alegând opțiunea Quiz. El poate stabili și un 

termen-limită pentru completarea acestuia. 

 

9. Platforma Edmodo le oferă elevilor posibilitatea de a răspunde la acest test fie prin 

alegerea variantei corecte, fie prin a menționa dacă propoziția dată este adevărată sau 

falsă, fie prin a oferi un răspuns sumar, fie prin a completa spațiile punctate. 

Profesorul trebuie să dea un nume respectivului test, să redacteze întrebările și să 

ofere variatele de răspuns corecte, dar și pe cele greșite, acolo unde este vorba despre 

alegerea dintre mai multe opțiuni. 
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10. Întrebările pot fi însoțite de imagini, clipuri video sau link-uri externe. Elevii pot 

primi rezultatele fie imediat după încheierea activității, fie ulterior, în funcție de 

opțiunea aleasă de profesor în momentul în care crează testul. Rezultatele obținute pot 

fi luate în considerare la calcularea mediei finale, caz în care urmează să fie incluse în 

categoria Grades (mai multe informații în următorul paragraf), sau pot fi folosite 

strict de către profesor pentru a vedea la ce nivel se află elevii, fără a fi relevante 

pentru nota finală. La sfârșit, elevii pot vedea ce greșeli au făcut și care ar fi fost 

variantele corecte de răspuns. 

 

11. Edmodo are o secțiune separată denumită Grades, unde profesorul poate ține evidența 

situației fiecărui elev în parte. Opțiunea se găsește în partea superioară a ecranului și 

duce către o listă cu elevii din grup și toate activitățile la care au participat, deopotrivă 

cu rezultatele obținute, precum și o statistică globală a activității acestora. 
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12. Temele pentru acasă pot fi alocate extrem de simplu, prin alegerea 

opțiunii Assignment. Pe lângă textul propriu-zis, acestora li se poate anexa orice fel de 

fișier; după crearea temei, însă, fișierele incluse nu mai pot fi schimbate. Textul în 

sine poate fi modificat în cazul în care este sesizată vreo greșeală, însă fișierele 

anexate nu pot fi șterse sau suplimentate. Sistemul de notare este adaptabil nevoilor 

fiecărui profesor, acesta având posibilitatea de a stabili punctajul maxim pe care îl 

poate primi fiecare elev. După predarea unei anumite teme, aceasta poate fi corectată 

în multiple feluri – profesorul poate sublinia sau tăia porțiuni de text, poate lăsa 

diverse notițe pe margine, poate face desene și poate adăuga documente suplimentare. 

Astfel, elevul poate vedea unde anume a greșit și de ce, care îi sunt punctele tari și 

cele slabe și unde trebuie să mai lucreze. 

 
 
 

În concluzie, platforma Edmodo se remarcă prin uşurinţa cu care poate fi folosită. 

Asemănarea dintre aceasta şi populara reţea Facebook apropie mediul şcolar de generaţia mai 

tânără, desăvârşindu-se procesul de învățare prin mijloace extrem de moderne, pe placul 

elevilor, exact în mediul în care aceștia se simt cel mai bine. 


