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1.

INTRODUCERE

Acest ghid este destinat formatorilor implicaţi în proiectul POSDRU/87/1.3/S/63698
"Formarea continuă a profesorilor de Matematica şi Ştiinţe Economice în societatea
cunoasterii ".
Scopul ghidului este de a prezenta modul de creeare curs (sincron şi asincron)
precum şi modul de parcurgere a unui curs (sincron şi asincron) în cadrul platformei
eLearning.

El prezintă următoarele fluxuri de lucru:






2.

Precondiţiile necesare accesării portalului.
Autentificare in cadrul portalului.
Asignarea si dezasignarea cursantilor la grupa.
Conectarea la platforma eLearning şi creearea / parcurgerea cursului.
Partajarea unui director de lucru

PRECONDIŢII

Pentru accesarea portalului este necesar ca maşina de pe care se accesează adresa
portalului, să aibă conexiune la internet.
Pentru accesarea modulului eLearning este necesară existenţa unui cont în portal.

Pagina 3 din 8

Ghidul de utilizare portal proiect

3.

LANSAREA PORTALULUI

Pentru accesarea portalului se foloseşte browser-ul Internet Explorer.
Pentru a avea acces la modulele portalului, utilizatorii trebuie să se autentifice.
Conectarea în portal este securizată prin nume de utilizator şi parole unice.
Informaţiile de conectare ale fiecărui utilizator au caracter confidenţial şi nu pot fi
distribuite către alţi utilizatori.
Lansarea portalului presupune deschiderea unui browser web (Internet Explorer) și
scrierea adresei serverului pe care este instalat portalul împreună cu modulele sale:
http://tic.isjbotosani.ro.

Figure 1 Pagina principala a portalului
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După accesarea adresei http://tic.isjbotosani.ro utilizatorul trebuie să acceseze
sectiunea Autentificare si sa introduca numele de utilizator si parola

Figure 2 - Fereastra de autentificare

Dacă numele de utilizator sau parola au fost introduse greșit sau nu există în baza de
date se va afișa un mesaj de eroare.

Figure 3 - Mesaj de atentionare

Confirmarea autentificării corecte constă în vizualizarea mesajului “Sunteti conectat ca
…..”

Figure 4 - Mesaj autentificare reusita
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4.

ASIGNAREA CURSANTILOR LA GRUPE

Pentru o gestiune clara a cursantilor portalul ofera posibilitatea formatorilor sa
asocieze cursantii la grupe.
Astfel, pentru a asocia un cursant la grupa, se acceseaza linkul “Panou de control” in
meniul din partea de sus a portalului.

Figure 5 - Accesare "Panou de control"

Dupa apasarea butonului veti intra in meniul “Panoului de control”

Figure 6 - Meniu "Panou de control"
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Pentru a vizualiza grupele dumneavoastra se apasa pe meniul organizatii si in cazul in
care aveti deja create grupe vi se vor afisa. Crearea grupelor se face de catre un
administrator de portal.
In dreptul grupei unde dorim sa adaugam sau sa eliminam cursanti apasam pe butonul
[Actiuni] si alegem optiunea [Repartizeaza membrii]:

Figure 7 - Acces la grupe

In fereastra care se va deschide vom vizualiza componenta grupei selectate si avem
posibilitatea eliminarii cursantilor doriti selectandui prin bifarea casutei dupa care se
apasa butonul [Actualizare asocieri]

Figure 8 - Afisare componenta grupa
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Pentru a adauga noi cursanti la grupa se apasa butonul [Disponibil] si urmand acelasi
procedeu se pot asocia cursantii.
Avand in vedere numarul mare de utilizatori platforma permite filtrarea cursantilor.
Pentru aceasta este necesar sa completati in campul de cautare doar cateva caractere
consecutive din numele cursantului si apoi sa apasati butonul [Cauta]. Platforma va cauta toti
cursantii care corespund acestor criterii si I va afisa.
Pentru asocierea la grupa se bifeaza unul sau mai multi cursanti si se apasa pe butonul
[Actualizare asocieri]

Figure 9 - Filtrare cursanti si adaugare la grupa

Pentru a reveni in fereastra de vizualizare a componentei grupei se apasa pe butonul
[Curent]. Pentru a reveni in fereastra de afisare a grupelor se apasa pe butonul [Inapoi]
Pentru a reveni in portal se apasa pe butonul [Inapoi la guest]
Pasii necesari asocierii cursantilor la grupe pot fi repetati ori de câte ori este necesar.
Atentie! Un cursant poate fi asociat doar la o singura grupa.
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