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1. INTRODUCERE 

Sistemul avansat de învăţare asistată de calculator, AeL 6.0 are următoarele 
caracteristici principale: 

• Uşurează înţelegerea materiilor de studiu educaţionale şi creşte 
eficienţa procesului de învăţare. 

• Interfaţa utilizatorului este prietenoasă şi poate fi uşor tradusă în orice 
limbă, mulţumită structurii sale directe.  

• Este o platformă modernă de învăţare asistată de calculator. Nu 
necesită  prezenţa fizică a studentului în sala de studiu – el /ea poate 
studia şi participa la clasă atât de acasă cât şi de la şcoală.  

Manualul utilizatorului AeL descrie funcţionalităţile AeL 6.0, parcurgând 
capacităţile fiecărui modul, şi este orientat spre a-i oferi utilizatorului 
cunoştinţele esenţiale necesare utilizării acestui produs.  
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2. CONECTAREA ÎN APLICAŢIE 

Utilizatorul vizualizează pagina de conectare în care trebuie să introducă un 
nume de utilizator şi o parolă. În această pagină, utilizatorul poate selecta 
limba în care doreşte să utilizeze aplicaţia. 

 

Figura 1. Conectare 

 

2.1. FUNCŢIONALITĂŢI GENERALE 
Funcţionalităţile generale pot fi accesate din interfaţă, ele se găsesc în partea 
dreapta sus a ecranului, indiferent de modulul în care se află utilizatorul. 
Aceste funcţionalităţi sunt: 

Ajutor – se va deschide o nouă pagină cu informaţii legate de modulul în care 
utilizatorul realizează o acţiune la un moment dat. Informaţia referitoare la o 
anumită acţiune se afişează prin accesarea link-ului „Ajutor” din navigator. 

Setări – accesând link-ul Setări, puteţi modifica unii parametri ai aplicaţiei 
(vezi Planificare curs )  

Schimbare limbă – utilizatorul poate selecta limba în care doreşte să utilizeze 
aplicaţia. În lipsa acestei configurări aplicaţia va funcţiona în limba stabilită ca 
implicită. 

Manualul de utilizare – descrie funcţionalităţile aplicaţiei, parcurgând 
capacităţile fiecărui modul, oferind utilizatorului cunoştinţe esenţiale necesare 
utilizării acestui produs. 
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Ieşire – deconectarea din aplicaţie. 
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3. PREDARE 

Modulul Predare este dedicat administrării, notării şi temelor  cursului. Acest 
modul este în strânsă legătură cu modulul Învăţare (unde studenţii au acces la 
cursuri) şi cu modulul Spaţii de Lucru (unde sunt  păstrate materialele 
educaţionale). 

3.1. ADMINISTRARE CURS 

 

Figura 2. Administrare Curs 

Aici puteţi adăuga, administra şi planifica cursuri. 

Un curs este o colecţie de lecţii (discipline de studiu) şi teste ce sunt planificate 
a avea loc. Cursurile pot fi sincrone sau asincrone, prin aceasta înţelegând că 
pot fi folosite împreună cu întreaga clasă într-un spaţiu virtual (cele sincrone) 
sau studenţii pot urma cursul individual într-o perioadă de timp stabilită de 
către profesor (cele asincrone). 

3.1.1. Creare curs 

Pentru a crea un curs trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Creare curs din meniul {Predare} ���� {Administrarea 
Cursurilor} 
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� Completaţi informaţiile obligatorii, marcate cu : denumire curs, tip 
notă, notă tip numeric sau notă tip calificativ şi calificativ de promovare 
(pentru nota tip numeric, o scară da la 1 la 10, 1 la 20 sau 1 la 100) 

� Opţional, introduceţi o scurtă descriere a cursului 

� Adaugaţi materiale educaţionale după cum urmează: 

• Din sub-meniul {Materiale educaţionale] selectaţi lecţia  dorită 
(aceste lecţii sunt disponibile în directorul cu materialele 
educaţionale personale şi în directorul cu materialele educaţionale 
publice) . 

• Apăsaţi butonul [Adaugă] 

� Adaugă prerechizite – setaţi poziţia cursului într-un plan de învăţământ.  

� Selectaţi caseta Marcare curs public dacă vreţi ca altcineva să predea 
acelaşi curs 

� Apăsaţi butonul [Salvează curs]  

Odată salvat, cursul poate fi planificat prin apăsarea butonului [Da] (vezi 
Planificare curs ). 

 

Figura 3. Planificare curs 

Dacă vor fi furnizate informaţii incomplete sau greşite, va fi afişat pe ecran un 
mesaj de avertizare. 

• Materiale educaţionale corespondente trebuie să fi fost deja importate 
în Materiale Educaţionale Personale ( ->meniul Spaţii de Lucru). 
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Figura 4. Creare curs 

  

Pentru a crea un curs, utilizatorul trebuie să completeze următoarele 
câmpuri: 

• Nume curs 
• Descriere curs 
• Tip notă–notă Numerică, notă Calificativ sau notă Procentuală 
• În funcţie de tipul Notei: notă Numerică – o scară de la 1 la 10, 1 la 20 

sau 1 la 100 sau notă Calificativ, o scară de la A la F 
• Calificativ de promovare – câmpurile disponibile în cazul tipului Notei 

pentru evaluare sunt notă Numerică sau notă Procentuală 
• Materiale educaţionale – lista materialelor educaţionale incluse în acest 

curs 
• Prerechizite – lista cursurilor pe care studentul trebuie să le fi parcurs 

pentru a putea participa la acest curs (câmp opţional) 
• Teme de casă– lista temelor asociate acestui curs (câmp opţional) 
• Crează curs de tip public – dacă este selectat, cursul va fi disponibil 

pentru a fi planificat de către fiecare profesor, nu doar de cel care l-a 
creat. 

• Include editori – când se bifează, editorii vor fi disponibili pentru 
studenţii în timpul participării la curs. 

După salvarea detaliilor despre curs, se afişează o fereastră de confirmare 
pentru planificarea cursului. Apăsaţi Da pentru planificarea cursului acum sau 
Nu pentru planificarea cursului mai târziu. 
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3.1.1.1 Calificativ la crearea unui test 

După completarea câmpurilor necesare, din meniul {Materiale educaţionale 
asociate}, click dreapta pe testul asociat, după care selectaţi Editaţi atributele 
testului. Va apărea următoarea fereastră: 

 

Figura 5. Editaţi atributele testului 

Profesorul trebuie să completeze urmatoarele câmpuri: 

• Nota de trecere - opţional; 

• Pondere - opţional; 

• Număr de încercări – de la oricâte la 5 încercări; 

• Mod de prezentare – oferă studenţilor un calificativ (foarte bine, bine si 
slab)  

• Obligatoriu - opţional 

Se apasă butonul [Modifică]  şi butonul [Salveaza curs] . 

3.1.2. Planificare curs 

Precondiţii 

• Cursul care trebuie planificat trebuie să fi fost deja creat, folosind 
secţiunea de mai sus. 
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Figura 6. Planificare curs 

Pentru a planifica un curs, utilizatorul trebuie să completeze următoarele 
câmpuri: 

• Curs 
• Mod de învăţare 

o Sincron – cursul va fi ţinut de către un profesor într-o clasă 
virtuală 

o Asincron – studenţii vor putea participa la curs fără să intre într-
o clasă virtuală 

• Permiteţi participanţilor la curs să se auto-înregistreze – dacă modul de 
învăţare este asincron, participanţii se pot auto-înregistra sau pot fi 
înregistraţi de către alt utilizator 

• Alege profesor 
• Utilizator care înregistrează participanţii – utilizatorul care va înregistra 

studenţi la cursul său (disponibil doar dacă modul de învăţare este setat 
sincron sau asincron şi participanţii la curs nu se pot auto-înregistra) 

• Utilizatorul care aprobă înregistrarea participanţilor – utilizatorul care 
va aproba înregistrarea studenţilor la acest curs 

• Data începerii înscrierii (câmp opţional, disponibil doar pentru cursuri 
asincrone) 

• Data încetării înscrierii (câmp opţional, disponibil doar pentru cursuri 
asincrone) 

• Data începerii 
• Data încetării 
• Număr maxim de studenţi - Numărul maxim de studenţi permis pentru 

acest curs (câmp opţional) 
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• Arată rezultatele testelor 
o Da – studenţii pot vizualiza rezultatele obţinute la teste 
o Nu – studenţii nu pot vizualiza rezultatele obţinute la teste 

• Arată răspunsurile corecte 
o Da – studenţii pot vizualiza răpunsurile corecte obţinute la teste 
o Nu – studenţii nu pot vizualiza răspunsurile obţinute la teste 

• Actualizează lista de participanţi la începutul cursului 
o Da – studenţii se pot înscrie la acest curs chiar şi după ce acesta 

a început 
o Nu – studenţii nu se pot înscrie la acest curs după ce acesta a 

început 

La final, utilizatorul trebuie să apese butonul [Salvează cursul planificat]. În 
cazul în care modul de învăţare  este asincron iar studenţii se pot auto-
înregistra, se va deschide următoarea fereastră: 

 

Figura 7. Salvare curs planificat 

Apăsaţi Da pentru a administra participanţii acum sau Nu pentru a administra 
participanţii mai târziu. 

Note:  

� Imediat după salvarea cursului planificat utilizatorul poate actualiza 
informaţia prin apăsarea butonului [Actualizează cursul planificat]. 

� Lista cursurilor planificate poate fi vizualizată prin apăsarea butonului 
[Întoarcere la lista cursurilor planificate]. 

� Dacă utilizatorul curent este cel care înregistrează utilizatori, atunci se 
va afişa  pe ecran link-ul Administrare Participanţi (vezi Vizualizare 
rezumat).  

3.1.2.1 Administrare participanţi 

Această opţiune este disponibilă pentru cursuri sincrone şi asincrone fără 
auto-înregistrare. 

Filtrează participanţi 

Această opţiune este disponibilă pentru cursuri asincrone. 

Prerechizite 
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• Cursul trebuie să fi fost deja planificat, folosind secţiunea de mai sus 
• Se alege ca studenţii să se întregistreze doar dintr-o anumită 

clasă/şcoală din arborele de utilizatori din care face parte studentul. 
• Apăsaţi butonul [Adaugă]. 

 

Figura 8. Adaugă participanţi 

3.1.3. Predare curs 

Acest meniu este dedicat pentru sprijinirea lecţiilor interactive şi poate fi 
accesat doar de către profesor şi de către studenţi în timpul unei predări 
sincrone. Sesiunea de predare este începută şi condusă de către profesor. 

3.1.3.1 Predare lecţie 

Un profesor poate  porni o clasă virtuală în două moduri:  

• Să importe sau să creeze un obiect de învăţare (lecţie sau test), să 
creeze un curs şi să asocieze rolurile dorite pentru curs, să planifice 
cursul în modul sincron şi să înregistreze participanţii la curs. Pentru a 
porni clasa virtuală, profesorul trebuie să acceseze modulul Predare, 
să apese pe cursul care se regăseşte în secţiunea cursuri viitoare şi să 
apese butonul [Începe] din bara de meniu de acţiuni din josul ecranului.  

• Cel de al doilea mod de a preda o lecţie într-o clasă virtuală este 
următorul: după ce obiectul de învăţare dorit este importat sau creat, 
profesorul trebuie să acceseze secţiunea Spaţii de Lucru – Spaţiul meu 
de lucru – Materiale educaţionale personale. Aici el trebuie să apese 
click dreapta pe obiectul de învăţare dorit şi să selecteze opţiunea 
Predă în clasa virtuală.  
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Figura 9. Predă în clasa virtuală 

După aceasta, se va deschide o nouă fereastră unde profesorul trebuie 
să introducă denumirea cursului: 

 

Figura 10. Denumire curs 

După introducerea denumirii cursului, profesorul trebuie să 
administreze participanţii la curs şi să apese butonul [Predă în clasa virtuală] 
pentru a porni sesiunea clasă virtuală. 

Pagina clasei virtuale are următoarea structură: 

• Secţiunea rezumat curs – este secţiunea din partea de sus a paginii 
unde se găsesc informaţii despre cursul curent ca denumire curs, 
calificativ de promovare, nume profesor, data începerii şi încheierii şi 
componentele de unde au fost selectaţi participanţii 

• Secţiunea arborelui de activităţi – aici se găseşte o structură ramificată 
a materialelor de la lecţii şi teste 

• Secţiunea operaţiilor – în această secţiune găsim comenzile pentru 
clasa virtuală: bara de progres a cursului, bara de progres a momentului, 
anteriorul, următorul, trimite moment, vezi momentul selectat, vezi ultimul 
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moment trimis, vezi raportul de activitate cu privire la lecţia selectată, vezi 
raportul de activitate cu privire la lecţia curentă şi închide clasa virtuală. 

• Secţiunea studenţilor din clasa virtuală – aici se regăsesc participanţii 
cursului. Ei pot fi selectaţi sau deselectaţi, iar profesorul poate adăuga 
note şi absenţe în dreptul acestora. 

 

Figura 11. Clasa virtuală 

În secţiunea participanţilor, profesorul are disponibile patru meniuri:  

• Meniu selectare - din acest meniu profesorul îi poate selecta pe toţi, 
prezenţi şi absenţi sau îi poate deselecta pe toţi 

 

Figura 12. Meniu selectare 

• Meniu adăugare - profesorul poate adăuga note şi absenţe pentru 
studenţii selectaţi 

 

Figura 13. Meniu adăugare 

• Meniu studenţi - din acest meniu profesorul  poate să vizualizeze 
studenţii blocaţi şi administra participanţii la cursul curent  



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 22 din 170 

 

Figura 14. Studenţi 

 

 

3.1.3.1.1 Trimitere materiale 

Pentru a trimite un material către calculatorul studentului, profesorul 
Selectaţi materialul şi apoi Apăsaţi butonul [Trimite moment]. Ca rezultat, 
materialul va fi afişat pe ecranul studentului. Materialul este trimis către 
studenţii selectaţi în secţiunea din dreapta ecranului 

3.1.3.1.2 Urmărirea ecranului studentului 

Secţiunea din partea dreaptă a ecranului principal reflectă prezenţa 
studenţilor la lecţie. Profesorul are posibilitatea să supravegheze ecranul 
studentului, de la distanţă. Pentru a urmări ecranul studentului, el trebuie să 
apese pe numele studentului. Urmare a acestei operaţii, o nouă fereastră se va 
deschide, unde se afişează fereastra monitorului studentului. 

 

Figura 15. Ecranul studentului 

3.1.3.1.3 Prezentare material 

Afişarea materialului pe calculatorul studentului se face automat atunci 
când profesorul Selectaţi materialul şi îl trimite. 

Profesorul poate decide în privinţa interactivităţii studenţilor în timpul 
lecţiei prin selectarea şi deselectarea studenţilor. 

Profesorul poate vedea pe ecranul său materialele trimise studenţilor 
prin accesarea butonului [Vezi ultimul moment trimis]. 

3.1.3.1.4 Vizualizare rapoarte 

Profesorul are acces la două rapoarte similare:  

• Raport de activitate cu privire la lecţia selectată 
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• Raport de activitate cu privire la lecţia curentă 

În aceste rapoarte sunt disponibile informaţii despre activitatea studenţilor 
la lecţia selectată sau curentă. 

 

Figura 16. Raport de activitate cu privire la lecţie 

3.1.3.1.5 Închiderea clasei virtuale 

La sfârşitul lecţiei, profesorul închide sesiunea de curs folosind butonul 
[Închide clasa virtuală] din secţiunea Operaţii. 

3.1.3.2 Participarea la lecţie 

Singurii utilizatori care pot participa la lecţie sunt profesorul şi clasa de 
studenţi. 

După ce profesorul a pornit lecţia, studenţii accesează meniul Învăţare 
- Cursuri disponibile – Cursuri curente. Studentul apasă pe cursul sincron 
dorit şi va fi introdus în pagina cu rezumatul cursului. Pentru a se conecta la 
clasa virtuală, el trebuie să apese butonul [Alătură-te la clasa virtuală]. 

După conectarea la clasa virtuală, studentul aşteaptă ca profesorul să îi 
trimită primul element al lecţiei. 

Când profesorul închide o clasă virtuală, aceasta se va închide şi pentru 
studenţii conectaţi. 
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3.1.4. Administrare cursuri  

Pentru a administra cursuri Create şi /sau planificate: 

� Accesaţi link-ul Administrare cursuri din meniul {Predare} ���� { 
Administrarea Cursurilor } 

� Selectaţi un curs din listă 

� Selectaţi operaţia dorită prin apăsarea butonului . Operaţiile 
disponibile sunt: Editaţi acest curs, şterge acest curs, adaugă un nou curs, 
copiază cursul selectat, planifică acest curs, modifică pentru a fi activ 
/inactiv, arhivează, vizualizează lecţiile cursului, exportă acest curs 

 

Figura 17. Administrare cursuri 

3.1.4.1 Editare curs 

Se poate edita un curs şi dacă pentru acesta există o planificare în derulare sau 
încheiată, cursul se poate redenumi şi lista materialelor educaţionale asociate 
poate fi modificată. 

3.1.4.2 Ştergere curs 

Se poate şterge un curs planificat. Odată ce un curs este şters, se şterg şi 
rapoartele aferente acestuia. 

3.1.4.3 Adăugarea unui nou curs  

Vezi Creare curs  

3.1.4.4 Copiere curs selectat 

Un curs poate fi utilizat de mai multe ori pentru orice modificări de structură. 
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3.1.4.5 Planificarea acestui curs 

Vezi Planificare curs  

3.1.4.6 Modificare pentru a fi activ /inactiv  

Un curs poate fi modificat pentru a fi inactiv după ce perioada de desfăşurare a 
expirat sau înainte de a fi planificat. Această operaţie va fi validată numai după 
ce a fost folosit butonul [Salvează modificările]. 

3.1.4.7 Arhivare /Dezarhivare 

Operaţia de arhivare va arhiva cursurile care nu mai sunt necesare în aplicaţie. 
Acestea nu sunt şterse fizic, dar nu mai apar în aplicaţie decât prin utilizarea 
unor filtre specifice – în toate filtrele rapoartelor de cursuri există un ultim 
câmp numit „Include înregistrările”, cu variantele 
„Toate”/”Arhivate”/”Nearhivate”.  

Odată cu arhivarea cursurilor se vor arhiva şi planificările acestora precum şi 
notele şi absenţele studenţilor la aceste planificări. De asemenea, cursurile 
arhivate nu mai apar în rapoartele cursurilor din meniul de predare decât prin 
utilizarea filtrului respectiv. 

Dezarhivarea unui curs se realizează fără a se dezarhiva şi planificările 
aferente acestuia. Dezarhivarea unei planificări de curs este însoţită şi de 
dezarhivarea notelor şi absenţelor asociate precum şi a cursului respectiv în 
sine, dacă acesta  este arhivat. 

3.1.4.8 Vizualizare lecţii de curs 

Toate lecţiile asociate cursului pot fi vizualizate aici. 

3.1.4.9 Exportare curs 

Această operaţie va salva toate informaţiile despre curs, împreună cu 
materialele didactice într-o arhivă cu format standard SCORM. Arhiva trebuie 
salvată pe hard disk. 

3.1.5. Administrare planificări de cursuri 

Pentru a administra o planificare de curs: 

� Accesaţi link-ul Administrare planificări de cursuri din meniul {Predare} 
���� {Administrarea Cursurilor} 

� Selectaţi un curs din listă 

� Selectaţi operaţia dorită prin apăsarea butonului . 
Operaţiile disponibile sunt: Editaţi acest curs planificat, şterge acest curs 
planificat, adaugă un nou curs planificat, arhivează, exportă această 
planificare de curs, vizualizează rezumat 
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Figura 18. Planificări de curs 

3.1.5.1 Editare curs planificat 

Un curs planificat poate fi editat doar în afara perioadei de desfăşurare. 

3.1.5.2 Ştergere curs planificat 

Un curs planificat poate fi şters doar în afara perioadei de desfăşurare. 

3.1.5.3 Adăugare curs nou planificat 

Vezi Planificare curs 

3.1.5.4 Arhivare /Dezarhivare 

Vezi Arhivare /Dezarhivare curs. 

3.1.5.5 Exportare curs planificat 

Vezi Exportare curs. 

3.1.5.6 Vizualizare rezumat 

Aici se poate vizualiza un scurt rezumat al cursului (cine l-a creat, data creării 
etc.), o listă a participanţilor şi câteva rapoarte de curs (vezi Rapoarte Cursuri). 
Se poate edita de asemenea un curs care a fost planificat, dar care nu a 
început încă. 

Utilizatorul poate administra de asemenea lista participanţilor prin apăsarea 
butonului [Administrează participanţilor]. Pentru aceasta: 

� Răsfoieşte arborele organizaţiei 

� Selectaţi studenţii (este disponibilă selectare multiplă) 
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� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

(Participanţii nesalvaţi apar cu aldine în panoul din dreapta) 

� Apăsaţi butonul [Salvează] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

3.1.6. Importare  curs 

Pentru a importa un curs: 

� Accesaţi link-ul Importare curs din meniul {Predare} ���� {Administrarea 
Cursurilor} 

� Apăsaţi butonul [Răsfoire] 

� Selectaţi locaţia fişierului *.zip  

� Apăsaţi butonul [Importă] 

 

Figura 19. Importare curs 

 

Notă: Pentru ca un curs să poată fi importat, trebuie ca mai întâi să fi fost 
exportat de pe platformă. 

3.1.7. Rapoarte importuri cursuri 

� Accesaţi link-ul Rapoarte importuri cursuri din meniul {Predare} ���� 
{Administrarea Cursurilor} 

Aici se pot vizualiza date referitoare la cursurile încărcate de către utilizator îm 
aplicaţie impreună cu starea importului. 
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3.2. ABSENŢE ŞI NOTE 
Aici profesorii pot adăuga şi administra absenţe şi note. 

 

Figura 20. Absenţe şi Note 

3.2.1. Absenţe 

În această secţiune, profesorul poate vizualiza, adăuga, edita sau şterge 
absenţele pe care le-a creat. Opţional, lista absenţelor poate fi exportată ca 
fişier  .csv, .xls, .xml sau .pdf. 

Pentru a vizualiza, edita sau şterge absenţe, profesorul trebuie să 
selecteze o clasă sau un student din ramificaţia din partea stângă a paginii. 
Dacă entitatea selectată este o componentă, atunci toate absenţele create 
pentru studenţi de acea componentă vor fi listate în partea dreaptă. 

Pentru a marca o absenţă, utilizatorul va urma paşii: 

� Accesaţi link-ul Absenţe din meniul {Predare} ���� {Absenţe şi note} 

� Extinde arborele organizaţiei 
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� Selectaţi studentul 

3.2.1.1 Absenţe Disciplină 

Prerechizite 

• Pentru a crea o absenţă pentru un student dat şi pentru o disciplină 
dată, studentul trebuie să aibă deja asociată acea disciplină (vezi meniul 
{Administrare}, link-ul Administrarea disciplinelor). 

• De asemenea, pentru a crea o absenţă , componenta trebuie să aibă 
asociate perioade ale zilei (vezi meniul Administrare, link-ul 
Componente). 

O nouă absenţă poate fi creată doar dacă entitatea selectată este un student: 

 

Figura 21. Absenţe discipline 

Profesorul trebuie să completeze următoarele câmpuri: 
• Disciplină 
• Interval orar 
• Dată 
• Comentariu (câmp opţional) 

 

Absenţele pot fi adăugate la disciplina de studiu  sau la curs . 

� Apăsaţi butonul  

� Apăsaţi butonul  

� Completează informaţiile obligatorii marcate cu : disciplină /curs, 
dată 

� Completează informaţiile obligatorii despre perioada orară 

� Completează un comentariu opţional 

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

După adăugarea unei absenţe, aceasta poate fi editată sau ştearsă. 
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3.2.1.2 Registrul Absenţe Disciplină 

În această secţiune, profesorul poate vizualiza absenţele disciplinei pe 
care le-a creat, prin selectarea unui student sau a unei componente din 
ramificaţia din partea stângă a paginii. Comentariile asociate unei absenţe pot 
fi vizualizate prin aşezarea mouse-ului pe icoana  .              

 

Figura 22. Vizualizare absenţe 

3.2.1.3 Absenţe Curs 

Prerechizite: 

• Pentru a crea o absenţă pentru un student dat şi pentru un curs dat, 
studentul trebuie să fie înscris la acel curs, iar starea cursului planificat 
trebuie să fie diferită de planificare. 

• Pentru a crea o absenţă, componenta trebuie să aibă asociate perioade 
orare (vezi meniul Administrare, link-ul Componente). 

O nouă absenţă poate fi creată doar dacă entitatea selectată este un student: 

 

Figura 23. Absenţe curs 

 
Profesorul trebuie să completeze următoarele câmpuri: 

• Curs Planificat 
• Perioadă orară 
• Dată 
• Comentariu (câmp opţional) 

3.2.1.4 Registrul Absenţe Curs 

În această secţiune, profesorul poate vizualiza absenţele cursului create 
de el, prin selectarea unui student sau a unei componente din ramificaţia din 
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partea stângă a paginii. Comentariile asociate cu o absenţă pot fi vizualizate 
prin aşezarea mouse-ului pe icoana  . 

3.2.2. Note 

În această secţiune, profesorul poate vizualiza, adăuga, edita sau şterge 
notele pe care el le-a adăugat. Opţional, lista notelor poate fi exportată ca 
fişier  .csv, .xls, .xml sau .pdf. 
 
Notă: Un fişier .csv conţinând notele poate fi descărcat dacă este selectat link-
ul Importă note din CSV. O înregistrare în fişier trebuie să îndeplinească 
următoarea structură: notă, promovat, disciplină,  dată, comentariu ,, 
prenume, nume, componentă. Aceeaşi structură poate fi obţinută dacă lista de 
note este exportată. 

Pentru a vizualiza, edita sau şterge notele, profesorul trebuie să 
selecteze o clasă sau un student din ramificaţia din partea stângă a paginii. 
Dacă entitatea selectată este o componentă, toate notele adăugate pentru 
studenţi pe acea componentă vor fi listate în partea dreaptă. 

Pentru a adăuga o notă, utilizatorul trebuie să urmeze paşii: 

� Accesaţi link-ul Note din meniul {Predare} ���� {Absenţe şi note} 

� Extinde arborele organizaţiei 

� Selectaţi studentul 

3.2.2.1 Note Disciplină 
 
Prerechizite 
• Pentru a crea o notă pentru un student dat şi o disciplină dată, studentul 
trebuie să aibă deja asociată acea disciplină (din meniul Administrare, link-ul 
Administrarea disciplinelor). 

O nouă notă poate fi creată doar dacă entitatea selectată este un student. 

Profesorul trebuie să completeze următoarele câmpuri: 
 
• Disciplină 
• Tip notă 

• Conform tipului de notă selectat, completează: Nota numerică – pe o 
scară de la 1 la 10, 1 la 20 sau 1 la 100, Nota calificativ, pe o scară de la 
A la F, Notă procentuală sau Comentariu. 

• Valoarea notei (doar pentru Nota numerică, Nota calificativ şi Nota   
    procentuală) 
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• Promovat – căsuţa de verificare indică dacă studentul a promovat sau nu 
această disciplină. 

• Data 
• Comentariu (câmp opţional) 

 

Figura 24. Salvare notare 

Opţional, utilizatorul poate alege să încarce un fişier.xls sau .csv care 
conţine notele ce trebuie încărcate. Fişierul trebuie să aibă următoarele 
câmpuri: nota, promovat, disciplina, data, comentariu, prenume, nume, 
componentă. Acesta este identic cu formatul folosit la fişierele exportate. 

3.2.2.2 Registrul Note Disciplină 

În această secţiune, profesorul poate vizualiza notele pe care le-a creat, 
prin selectarea unui student din arborele din partea stângă a paginii.  
Comentariile asociate notei pot fi vizualizate poziţionând mouse-ul pe icoana 
 : 

 

Figura 25. Registrul note disciplină 

3.2.2.3 Note Curs 

Prerechizite: 

• Pentru a crea o notă pentru un student dat şi pentru un curs planificat 
dat, studentul trebuie să fie înscris la acel curs iar starea cursului 
planificat să fie diferită de planificată. 
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O nouă notă poate fi creată doar dacă entitatea selectată este un student. 

Profesorul trebuie să completeze următoarele câmpuri:  

• Curs 
• Tip notă 
• Conform tipului de notă selectat se completează: Nota numerică - o 

scară de la 1 la 10, 1 la 20 sau 1 la 100 sau Nota calificativ, o scară de la 
A la F 

• Valoarea notei (doar pentru Nota numerică, Nota calificativ şi Nota 
procentuală) 

• Promovat 
• Data 
• Comentariu (câmp opţional) 

 

Figura 26. Salvare notare 

3.2.2.4 Registrul Note Curs 

În această secţiune, profesorul poate vizualiza notele pe care le-a creat, 
selectând un student sau o componentă din arborele din partea stângă a 
paginii.  

3.2.2.5 Note Temă 
În această secţiune, profesorul poate vizualiza, edita sau şterge notele 

pe care le-a creat, selectând un student sau o componentă din arborele din 
partea stângă a paginii. 

Această secţiune nu îi permite profesorului să creeze noi note ale temei. 
Pentru a crea o notă pentru un student dat şi pentru o temă dată profesorul 
trebuie să navigheze în pagina Predare /Teme. 
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3.3. TEME 

 

Figura 27. Teme 

În această secţiune profesorul poate vizualiza, adăuga, edita sau şterge 
temele pe care el le-a creat pentru cursul pe care îl predă. 

3.3.1. Teme 

Pentru a crea o temă, utilizatorul trebuie să urmeze paşii: 

� Accesaţi link-ul Adaugă temă din meniul {Predare}���� {Teme} > { Teme 
create de dumneavoastra} 

� Adăugaţi o denumire pentru temă (obligatoriu) 

� Stabiliţi data expirării – termen limită pentru rezolvarea temei 

� Selectaţi Interzice trimitere răspuns după data de finalizare sau Permite 
actualizarea răspunsului. Pentru a proceda invers, nu bifaţi casetele 
aferente. 

� Completaţi câmpul Conţinut (obligatoriu) 

� Apăsaţi butonul [Salvează] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

 

Figura 28. Creare teme 
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Odată ce tema este salvată, utilizatorul poate asocia link-uri, ataşa fişiere şi 
asocia studenţi în fiecare sub-meniu specific. 

3.3.1.1 Teme – Link-uri 

În acest sub-meniu link-urile pot fi asociate temei.  

Prin link se înţelege:  

� Pagină web Internet 

� Legătura directă către un material existent în Directorul Personal 
Directorul Public, Materiale Educaţionale Personale, Materiale 
Educaţionale Publice, Semne de carte. 

 

Figura 29. Adaugă link-uri 

Pentru a asocia un web-link, utilizatorul trebuie să urmeze paşii: 

� Completează câmpurile obligatorii marcate cu : Nume link şi URL 

� Apăsaţi butonul [Adaugă]  

 

Pentru a asocia un link direct din zona de conţinut, utilizatorul trebuie să 
urmeze paşii: 

� Apăsaţi butonul [Răsfoieşte] 

� Navighează prin zona de conţinut 

� Selectaţi materialul dorit 

� Apăsaţi butonul [Selectaţi] 
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� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

 

Notă: unul sau mai multe link-uri pot fi şterse după selecţie prin apăsarea 
butonului [Şterge link-uri] 

3.3.1.2 Teme – Ataşamente 

Acest sub-meniu permite ataşarea diferitelor tipuri de fişiere aflate pe un 
suport extern (USB flash, hard-drive portabil, DVD-ROM extern, altele) sau pe 
un suport intern (DVD-ROM, HDD, altele) 

 

Figura 30. Adaugă ataşamente 

Ataşarea unui(unor) fişier(fişiere) se face după cum urmează: 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi locaţia fişierului şi Apăsaţi butonul[Deschide] 

(Aceşti paşi pot fi repetaţi, în funcţie de numărul de fişiere pe care utilizatorul 
vrea să le ataşeze) 

� Apăsaţi butonul  

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Note:  
� Toate fişierele pot fi eliminate din lista de fişiere ce urmează a fi 

încărcate dacă se Selectaţi butonul  (şterge tot).  
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� Unul sau mai multe fişiere pot fi eliminate din lista fişierelor ataşate 
după selectare, apăsând butonul   [Şterge ataşamente]. 

3.3.1.3 Teme – Asociere studenţi 

Acest sub-meniu permite asocierea studenţilor la tema curentă. 

 

Figura 31. Asociere studenţi 

Se face astfel: 

� Navighează prin arborele organizaţiei 

� Selectaţi studentul (este disponibilă selectarea multiplă) 

� Apăsaţi butonul [Asociază] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Notă: unul sau mai mulţi studenţi pot fi şterşi din lista de asociere prin 
selectarea lor şi accesarea butonului [Şterge] 

3.3.1.4 Teme – Arată răspuns 

Pentru a administra răspunsurile primite pentru o temă, utilizatorul va urma 
paşii: 

� Accesaţi link-ul Teme din meniul {Predare} ���� {Teme} 

� Selectaţi teme din listă (Din meniul Teme create de către tine sau din 
meniul Teme asociate cursului) 

� Apăsaţi butonul  
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� Selectaţi icoana  corespunzătoare unui student din lista studenţilor 
asociaţi 

� Selectaţi căsuţa Marchează ca rezolvată atunci când conţinutul este 
complet şi poate fi marcat 

� Alege Tipul notei 

� Verificaţi conţinutul sub-meniurilor Link-uri şi Ataşamente 

� Conform tipului de notă selectat, completaţi: Nota numerică – o scară 
de la 1 la 10, 1 la 20 sau 1 la 100; Nota calificativ, o scară de la A la F; 
Nota procentaj sau notă tip Comentariu 

� Completează valoarea notei 

� Din selectorul Promovat, alege dacă studentul a promovat sau nu 
această temă 

� Alege data pentru nota temei 

� Adaugă un comentariu la răspunsul la această temă 

� Apăsaţi butonul [Salvează] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Note:  

� Un răspuns la temă, nevizualizat, este marcat cu . 

� Un răspuns la temă, vizualizat şi notat, este marcat cu . 

� Răspunsurile ulterioare care vor fi primite după răspunsul notat, 
nu pot fi notate. 

� Răspunsurile anterioare care au fost primite înainte de răspunsul 
notat, nu pot fi notate. 

3.4. RAPOARTE CURSURI 

 

Figura 32. Rapoarte cursuri 

Aici pot fi vizualizate diverse rapoarte cu privire la cursuri. 
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3.4.1. Rapoarte cursuri 

Pentru a vizualiza rapoartele, utilizatorul trebuie să urmeze paşii: 

• Accesaţi link-ul Rapoarte cursuri din meniul {Predare}���� {Rapoarte 
cursuri } 

• Selectaţi unul din cursurile planificate din listă 

• Selectaţi butonul .  Operaţiile disponibile sunt: Vezi 
statisticile cu privire la cursuri, Vezi raportul cu privire la lecţii şi Vezi 
raportul cu privire la studenţi . 

 

Figura 33. Vizualizează rapoarte cursuri 

Prin accesarea butonului , utilizatorului i se oferă posibilitatea de a 
filtra cursurile din rapoarte în funcţie de modul de parcurgere al acestora: 
parcurgere sincronă (cursuri ce se desfăşoară în clasa virtuală) şi parcurgere 
asincronă (cursuri ce se desfăşoară în mod individual). 

3.4.1.1 Vizualizează statisticile cu privire la cursuri 

Utilizatorul poate vizualiza o listă de lecţii şi teste asociate cursului selectat. 
Informaţiile disponibile sunt: numărul studenţilor asociaţi, numărul studenţilor 
activi, numărul de teste începute, întrebări, răspunsuri, răspunsuri pe student, 
răspunsuri corecte, răspunsuri corecte pe student, răspunsuri incorecte, 
răspunsuri incorecte pe student, răspunsuri neutre, răspunsuri neutre pe 
student, lecţii, lectii începute, activităţi, activităţi începute pe student, activităţi 
completate pe student, arhivat. 
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Figura 34. Statistici pentru cursuri 

 

3.4.1.2 Vizualizează raport lecţii 

Aici utilizatorul poate vizualiza o listă de lecţii şi teste asociate cursului 
selectat. Informaţiile disponibile sunt: numărul studenţilor asociaţi, numărul 
studenţilor care au început lecţia sau testul, numărul studenţilor care au 
terminat lecţia sau testul, studenţi care au promovat (doar în cazul testelor) 

 

 

Figura 35. Raport lecţii 

 

Pentru fiecare lecţie sau test, utilizatorul poate vizualiza raportul activităţilor şi 
raportul activităţii studenţilor. 

Prin accesarea operaţiei Vizualizare raport activităţi, utilizatorului i se prezintă 
un nou raport la nivel de activităţi parcurse dintr-o lecţie sau test. 

Prin accesarea operaţiei Vizualizare raport activităţi student, utilizatorului i se 
prezintă un nou raport la nivel de student  in urma parcurgerii unei lecţii sau a 
unui test. 

Alte rapoarte disponibile sunt: Vizualizare raport de testare, Vizualizare raport al 
distribuţie notelor şi Vizualizare statistici. 
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3.4.1.3 Vizualizare raport studenţi 

Aici utilizatorul poate vizualiza o listă a studenţilor asociaţi cursului selectat. 
Pentru fiecare student utilizatorul poate vedea numărul lecţiilor disponibile, 
numărul lecţiilor începute, numărul lecţiilor terminate, timpul petrecut, 
informaţii despre adnotarile la curs, organizaţia din care face parte studentul 
şi ocupaţia acestuia. 

Pentru fiecare student, utilizatorul poate vizualiza raportul activităţii 
studentului şi adnotările referitoare la curs. 

 

 

Figura 36. Raport studenţi 

Profesorul poate modifica/adăuga scorul la orice tip de întrebare dintr-un test. 

Evidenţierea este vizibilă în două rapoarte: 

• Primul raport, accesând butoanele Predare / Raport cursuri / Raport 
cu privire la studenţi / Vizualizare raport de activitate student, se 
deschide urmatoarea fereastra: 

 

Figura 37. Raport de activitate 

• Al doilea raport accesând Predare / Raport cursuri / Raport cu privire 
la studenţi / Raport de activităţi studenţi / Raport de activitate detaliat 
al studentului: 
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Figura 38. Raport detaliat al activităţii 

 

 

Figura 39. Modifică scor 

 

3.4.2. Raport de prezenţă 
Pentru a vizualiza rapoartele, utilizatorul trebuie să urmeze paşii: 

• Se Accesaţi link-ul Rapoarte prezenţă la cursuri din meniul 
{Predare}\{Rapoarte cursuri } 

Aici este disponibil un raport de prezenţă cu următoarele informaţii:  

• Nume student 
• Organizaţia 
• Numărul de cursuri la care este înregistrat 

 

Figura 40. Raport de prezenţă 
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De aici mai sunt disponibile încă două rapoarte:  

• Raport de prezenţă student – în acest raport sunt prezentate informaţii 
ca numărul de lecţii parcurse din numărul total de lecţii: 

 

Figura 41. Raport de prezenţă student 
 

• Raport prezenţă pe luni calendaristice – în acest raport este prezentată 
prezenţa grupată pe lună a studentului selectat 

 

Figura 42. Raport lunar de prezenţă 

3.4.3 Rapoarte de progres 

Pentru a vizualiza rapoartele, utilizatorul trebuie să urmeze paşii: 

• Se Accesaţi link-ul Rapoarte de progres din meniul 
{Predare}\{Rapoarte cursuri } 

• Selectaţi unul dintre studenţii din organizaţie 

• Se pot vizualiza următoarele informaţii cu referire la studenţi, prin 
accesarea taburilor: Informaţii generale/ Informaţii despre cursuri/ 
Note la discipline/ Note la cursuri/ Note la teme. 
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Figura 43. Rapoarte de progres 

 

3.5. CURSURI DISPONIBILE 
Aici este locul unde utilizatorul curent poate vizualiza o listă a cursurilor în 
desfăşurare, o listă a viitoarelor cursuri planificate şi o listă cu istoricul 
cursurilor. 
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Figura 44. Cursuri disponibile 

3.5.1. Cursuri curente 

Aici este locul care permite profesorului să administreze cursuri asincrone şi 
să predea cursuri sincrone. Dacă profesorul este acelaşi cu utilizatorul care 
înregistrează participanţii, atunci el poate administra lista participanţilor 
(poate să adauge un nou student, să excludă studenţi). 

Aici pot fi reluate sau finalizate cursurile sincrone. 

3.5.1.1 Cursuri curente – Cursuri asincrone 

Pentru un curs asincron un profesor poate vizualiza unele rapoarte (vezi 
Rapoarte cursuri, Lecţii curs) şi poate administra lista participanţilor (vezi 



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 46 din 170 

Vizualizare rezumat) dacă a fost numit ca utilizator care înregistrează 
participanţii. 

3.5.1.2 Cursuri curente – Cursuri sincrone 

Pentru a relua /termina un curs sincron utilizatorul va urma paşii: 

� Selectaţi denumirea cursului din meniul {Cursuri 
disponibile}����{Cursuri curente} 

� Selectaţi butonul [Începe]/[Reia] 

De asemenea, utilizatorul poate vizualiza unele rapoarte referitoare la cursul 
curent (vezi Rapoarte Cursuri) şi poate vizualiza lista participanţilor (vezi 
Vizualizare rezumat) dacă a fost numit ca utilizator care înregistrează 
participanţii. 

Pentru un curs sincron, un profesor poate adăuga sau actualiza nota la curs, 
poate şterge o notă la curs, poate calcula o notă la curs şi poate vizualiza 
adnotările referitoare la curs. 

3.5.2. Cursuri viitoare 

Aici utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cursurilor (sincrone şi asincrone) 
care nu au început încă (nu se află în perioada de desfăşurare). Acţiunile ce se 
pot face de aici depind de tipul cursului selectat. 

3.5.2.1 Cursuri viitoare – Cursuri asincrone 

Când cursul selectat este asincron acţiunile disponibile sunt: Administrează 
participanţii (vezi Vizualizare rezumat), Editaţi (editarea informaţiilor adăugate 
la crearea cursului, vezi Creare curs), Aprobă participanţii (dacă utilizatorul 
curent a fost selectat ca fiind utilizatorul care aprobă participanţii), vezi 
rapoartele cu privire la curs (vezi Rapoarte Cursuri), Vizualizează lecţiile cursului. 

3.5.2.2 Cursuri viitoare – Începe cursuri sincrone 

Dacă cursul selectat este sincron, acţiunile disponibile sunt: Începe, Editează, 
Finelizează, Administrează participanţii (vezi Vizualizare rezumat), Vizualizează 
lecţiile cursului şi Vezi rapoartele cu privire la curs (vezi Rapoarte Cursuri). 

Pentru a începe un curs sincron utilizatorul va urma paşii: 

� Selectaţi cursul din meniul {Predare}����{Cursuri 
disponibile}����{Cursuri viitoare} 

� Apăsaţi butonul [Începe] 

� Aşteaptă ca toţi participanţii să se alăture clasei virtuale 

� Selectaţi studenţii către care vei trimite momentul lecţiei 

� Selectaţi momentul lecţiei din Arborele de activităţi (panoul din stânga) 

� Selectaţi butonul  



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 47 din 170 

Note:  

� Momentul selectat poate fi vizualizat prin apăsarea butonului 

 

� Ultimul moment trimis poate fi vizualizat prin apăsarea butonului 

 

� Raportul activităţii lecţiei selectate poate fi vizualizat prin 

apăsarea butonului  

� Raportul activităţii lecţiei curente poate fi vizualizat prin apăsarea 

butonului  

� Utilizează butoanele  pentru a naviga prin 
lista momentelor lecţiei 

� Utilizează butonul  pentru a selecta toţi studenţii 
din lista participanţilor 

� Utilizează butonul  pentru a deselecta toţi 
studenţii din lista participanţilor 

� Utilizează butonul  pentru a selecta numai 

studenţii conectaţi la clasa virtuală, marcaţi cu  

� Utilizează butonul  pentru a selecta studenţii 

absenţi, marcaţi cu  

� Utilizează butonul  pentru a adăuga o absenţă 
unui(unor) student(i) selectat(selectaţi) (vezi de asemenea 
Absenţe) 

� Dacă un student neînregistrat vrea să se alăture cursului, 
profesorul trebuie să decidă dacă aprobă cererea sau nu 

 

Figura 45. Cerere de participare la curs în aşteptare 

� Folosiţi butonul  pentru a închide o clasă 
virtuală! 
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� Prin apăsarea numelui utilizatorului profesorul poate vizualiza 
fereastra studentului. De acolo poate vizualiza în timp real 
activitatea studentului în clasa virtuală. 

� Selectaţi un utilizator şi Apăsaţi butonul  din 
meniul {Adaugă}. 

3.5.3. Arhiva de cursuri 

Aici utilizatorul poate vizualiza o listă a cursurilor încheiate (care nu mai sunt 
în desfăşurare). 

Odată ce un curs este selectat din listă, utilizatorul poate vizualiza unele 
informaţii despre curs, lista participanţilor, lecţiile cursului şi rapoartele 
cursului (vezi Rapoarte Cursuri). 

Pentru un curs sincron, un profesor poate adăuga sau actualiza nota la curs 
cursului, poate şterge nota la curs, poate calcula nota la curs, poate vizualiza 
adnotările referitoare la curs. 

Pentru un curs asincron, un profesor poate adăuga sau actualiza nota la curs, 
poate şterge nota la curs, poate calcula nota la curs, poate vizualiza adnotările 
referitoare la curs. 

3.6. ÎNREGISTRARE PARTICIPANŢI 
Acest domeniu este disponibil numai pentru utilizatorul care înregistrează 
participanţii. Aici el poate administra lista participanţilor pentru ambele tipuri 
de cursuri (asincrone şi sincrone). 

 

Figura 46. Înregistrare participanţi 

 

Pentru a înregistra participanţi, utilizatorul va urma paşii: 

� Selectaţi un curs din lista disponibilă în meniul 
{Predare}����{Înregistrare participanţi} 

� Apăsaţi butonul [Administrează participanţi] 

� Vezi Vizualizare rezumat 
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3.7. APROBARE PARTICIPANŢI 
Acest domeniu este disponibil doar pentru utilizatorul care aprobă 
înregistrarea participanţilor. Aici utilizatorul poate aproba /dezaproba lista 
participanţilor pentru ambele tipuri de cursuri (asincrone şi sincrone). 

 

Figura 47. Aprobare participanţi 

Pentru a  aproba /dezaproba o listă de participanţi la un curs utilizatorul va 
urma paşii: 

� Selectaţi un curs din lista disponibilă în meniul {Predare}����{Aprobare  
participanţi} 

� Selectaţi unul sau mai mulţi studenţi 

� Foloseşte butonul  (operaţiile disponibile sunt: Adaugă sau 
modifică nota, Şterge nota, Calculează nota la curs, Aprobă, Dezaprobă, 
Aprobă pe toţi,  Dezaprobă pe toţi) 

 

Figura 48. Operaţii 

� Selectaţi operaţia dorită: aprobă sau dezaprobă 

� Apăsaţi butonul [Salvează modificările] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 
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Figura 49. Participanţi 

 

Note:  

� Participarea poate fi aprobată pentru toţi utilizatorii prin 
selectarea operaţiei aprobă pe toţi.  

� Participarea poate fi dezaprobată pentru toţi utilizatorii prin 
selectarea operaţiei dezaprobă pe toţi.  

Aprobarea /dezaprobarea se poate face de asemenea prin  dublu-clic pe 
căsuţa corespunzătoare studentului din coloana  Aprobat. 
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4. ÎNVĂŢARE 

Acesta este modulul cel mai folosit de către studenţi. Aici, un student îşi 
poate vizualiza notele, absenţele, temele asociate, rapoartele cursurilor, 
portofoliile de şcolare, cursurile curente (sincrone şi asincrone) la care a fost 
înregistrat, cursuri viitoare, cursuri deschise (cursuri cu auto-înregistrare) şi 
istoricul cursurilor. 

4.1. CURSURI ÎN DESFĂŞURARE 
Aici utilizatorul poate vedea o listă a tuturor cursurilor în desfăşurare. Un curs 
în desfăşurare este un curs la care studenţii se pot auto-înregistra. Auto-
înregistrarea depinde de numărul maxim de studenţi permişi pentru a 
participa la curs (vezi Creare curs). Dacă nu există o limită, atunci oricine se 
poate alătura cursului până la data începerii acestuia. 

 

Figura 50. Cursuri în desfăşurare 

Pentru a participa la un curs în desfăşurare, utilizatorul va urma paşii: 

� Selectaţi cursul din meniul {Învăţare}����{Cursuri în desfăşurare} 

� Accesaţi butonul [Înregistrează-te] din {Meniul de acţiuni} 
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Figura 51. Auto-înregistrare 

 

Cursul va apărea în meniul {Învăţare}����{Cursuri disponibile}���� {Cursuri 
viitoare}. 
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4.2. CURSURI DISPONIBILE 
Aici este locul unde studentul poate vedea o listă a cursurilor curente în 

desfăşurare, o listă a cursurilor viitoare planificate şi o listă cu istoricul 
cursurilor 

De asemenea, aceasta este zona de unde studentul poate porni cursurile 
sincrone sau asincrone. 

 

Figura 52. Cursuri disponibile 
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4.2.1. Cursuri curente 

Prin intermediul unui selector, utilizatorul poate vizualiza o listă cu 
toate cursurile curente, o listă cu cursurile asincrone la care a fost înregistrat 
şi o listă cu celelalte cursuri sincrone curente. 

Aici un student se poate alătura unui curs sincron susţinut într-o clasă 
virtuală. 

Această secţiune se compune dintr-o listă de cursuri curente în 
desfăşurare la care studentul participă. Prin apăsarea pe un curs, se vor afişa 
mai multe detalii despre el, în partea din stânga a paginii. 

În secţiunea din mijloc vor apărea prerechizitele cursului iar în dreapta,  
participanţii la curs.  

 

Figura 53. Rezumat curs 

După deschiderea unui curs sincron, studentul poate apăsa Alătură-te 

la clasa virtuală  pentru a se alătura cursului. Aici, 
studentul primeşte materiale de la profesorul cursului. Dacă studentul închide 
din greşeală un material, el poate redeschide materialul prin apăsarea 
butonului [Momentul curent]. 

4.2.1.1 Cursuri curente – Cursuri asincrone 

După deschiderea unui curs asincron, studentul poate adnota cursul cu 
ajutorul butonului din partea de jos, din stânga, poate adnota o lecţie sau poate 
lansa lectiile din cadrul cursului 
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Pentru a porni un curs asincron, utilizatorul trebuie să urmeze paşii: 

 

 

Figura 54. Lansare curs asincron 

 

� Selectează un curs asincron din meniul {Învăţare}>{Cursuri curente} 

� Apasă butonul [Deschide curs] 

� Apasă butonul [Parcurge] 

� Selectează o componentă a cursului 

(Scorm 2004 Player este deschis) 

� Accesaţi butonul   pentru a 
porni vizualizarea lecţiei sau 

 

 

� Selectaţi gradual orice alt moment al lecţiei 

� Dacă s-a încheiat, Apăsaţi butonul [Ieşire] 

o Apăsaţi butonul  pentru a 
întrerupe lecţia cu posibilitatea reluării lecţiei de la ultimul 
moment vizualizat. Pentru a relua o lecţie întreruptă, apîsaţi 

butonul . 

o Apăsaţi butonul  pentru 
a opri lecţia. Data viitoare activitatea va începe de la primul 
moment. 
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� Apăsaţi butonul  pentru a 
închide scorm_player 

� Apăsaţi butonul [Da] din fereastra de informare 

Când participă la un curs, studentul poate folosi programe de editare ca: Editor 
Electric, Editor Matematic şi Editor Chimie. 

 

 

 

4.2.1.2 Cursuri curente – Cursuri sincrone 

Pentru a participa la un curs curent sincron utilizatorul trebuie să urmeze 
paşii: 

� Selectaţi un curs sincron din meniul {Învăţare}>{Cursuri disponibile} 

� Apăsaţi butonul [Alătură-te la clasa virtuală] 

Mesajul “Elevul este înregistrat în clasa virtuală” consimte faptul că studentul 
este pregătit să vizualizeze conţinutul lecţiei. 

Studentul aşteaptă ca profesorul să îi trimită conţinutul lecţiei. 

Când profesorul închide clasa virtuală, studentul este trimis către meniul 
{Învăţare}. 

4.2.1.3 Cursuri curente – Alte cursuri sincrone 

Pentru a participa la un curs la care un student nu a fost înregistrat, 
utilizatorul trebuie să urmeze paşii: 

� Selectaţi filtrul Alte cursuri sincrone din meniul {Învăţare} > { Cursuri 
disponibile} 

� Apăsaţi butonul [Cerere pentru participare] 

Mesajul Studentul şi-a exprimat dorinţa de a se alătura clasei virtuale. Cererea e 
în aşteptare indică faptul că studentul trebuie să aştepte aprobarea 
profesorului pentru a putea participa la curs. 

Dacă profesorul aprobă, atunci va apărea mesajul “Profesorul a aprobat 
participarea ta la acest curs” şi din acest moment studentul va aştepta ca lecţia 
să fie trimisă. 

Dacă profesorul nu aprobă, atunci va apărea mesajul “Profesorul a blocat 
participarea ta la acest curs”. 

Notă: Profesorul poate aproba o cerere în aşteptare chiar dacă el a limitat 
numărul maxim de studenţi ce pot participa la curs. 
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4.2.2. Cursuri viitoare 

Această secţiune este compusă dintr-o listă de cursuri planificate la 
care studentul participă şi care nu au început încă. Selectând un curs, vor 
apărea mai multe detalii despre acesta. 

4.2.3. Istoric curs 

În această secţiune, utilizatorul poate vizualiza o listă a tuturor cursurilor 
încheiate pe care le-a urmat studentul. Selectând un curs, vor apărea mai 
multe detalii despre acesta. 

 

4.3. MODULE  MENORAT 
Aici utilizatorul poate accesa modulul/lectia de mentorat. 

Pentru selectarea modulului cautat,  trebuie accesat link-ul „Module  
mentorat”.  

 

 

In urma accesarii link-ului va aparea o lista cu lectiile de mentorat disponibile.  
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Odata selectat modulul dorit din lista, apasarea butonului „Vizualizeaza lectia” 
va deschide modulul respectiv. 
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5. PAGINA PERSONALĂ 

Această pagină este folosită pentru afişarea mesajelor de care utilizatorul 
curent ar putea fi interesat (adică, notele pe care le-a primit etc.). Aceste 
mesaje sunt trimise automat de către sistem atunci când are loc un eveniment 
ce priveşte utilizatorul curent. 

Meniul {Ultimele mesaje} afişează ultimele mesaje. Meniul {Toate 
mesajele} din panoul din dreapta afişează toate mesajele primite. Utilizatorul 
poate ajusta această listă prin ascunderea /afişarea grupurilor de mesaje. 
Orice mesaj din această listă poate fi arhivat. Mesajele arhivate sunt vizibile în 
meniul {Arhiva de mesaje}. Odată arhivate, mesajele pot fi şterse permanent. 

 

Figura 55. Ultimele mesaje 
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Figura 56. Toate mesajele  

 

Figura 57. Mesaje arhivate 



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 61 din 170 

Avertizare la expirarea perioadei de înscriere la o activitate de 
învăţare/sesiune de testare şi avertizarea perioadei de începerea/terminarea 
cursului. 

Din meniul {Ultimele mesaje} sunteţi avertizaţi că: „Esti asociat la un nou 
curs” , „Perioada de înscriere a cursului a expirat” şi „Perioada de învăţare a 
expirat”. 

 

Figura 58. Perioada expirată 

5.1. MESAJE UTILIZATOR 
Această secţiune permite utilizatorilor AeL să comunice prin schimb de 
mesaje. 

 

Această pagină conţine 3 meniuri, {Mesaje primite}, {Ciorne}, {Mesaje 
Trimise}. 

 

Figura 59. Meniuri mesaj utilizator 

Meniul {Mesaje primite} conţine o listă a mesajelor primite, trimise de 
utilizatorii AeL. Meniul {Ciorne} conţine o listă a mesajelor compuse de 
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utilizatorul curent şi netrimise încă. Meniul {Mesaje Trimise} conţine o listă a 
mesajelor trimise de utilizatorul curent. 

Apăsând pe Mesaj nou puteţi scrie un nou mesaj. Selectaţi un mesaj 
pentru a îl deschide, a răspunde, a îl transmite mai departe, adăuga 
ataşamente sau a îl şterge. 

 

Figura 60. Editare mesaj nou 

Pentru încărcarea fişierelor (ataşamentelor) apăsaţi butonul [Încărcare] din 
bara de instrumente. Va apărea o fereastră de unde puteţi încărca unul sau 
mai multe fişiere. Ataşamentele se pot şterge acţionând butonul [Şterge] 
ataşamente. 
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Figura 61. Încarcă fişiere 
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6. SPAŢII DE LUCRU 

 Spaţiile de lucru AEL stochează şi sortează un volum mare de informaţii 
/lecţii. Acest modul organizează informaţiile în depozitul central de date în 
ierarhii definite de sistem. Din această zonă, utilizatorul are acces la directorul 
său personal şi la directorul său public şi poate administra documentele. 
Căutarea este disponibilă de aici, ca şi meniul conţinutului aprobat şi situaţia 
importurilor. 

 

NOTA: In cazul platformei AeL integrata in portalul de mentorat, drepturile de 
acces la directoarele prezente in „Spatiul meu de lucru” se face dupa cum 
urmeaza: 

Pentru utilizatorii diferiti de administrator, “Spatiul meu de lucru” contine pe 
primul nivel un singur director, “Director public”. Fiecare utilizator de tip 
mentor,  va avea cate un director sub “Echipa de Proiect”, care este denumit 
cu numele complet al mentorului. Fiecare utilizator de tip mentor va avea 
drept de acces scriere/stergere la directorul propriu si doar citire/copiere la 
directoarele apartinand celorlalti utilizatori.   
 
Utilizatorii de tip cursant nu au directoare proprii si nu au niciun drept asupra 
directoarelor celorlalti utilizatori.  
 
Administratorii vor avea drepturi depline la toate directoarele.  

6.1. ZONA DE CONŢINUT  
Aici sunt stocate documentele generale. 

 

Figura 62. Zona de conţinut 
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6.1.1. Spaţiul meu de lucru 

• Operaţii fişier / Adaugă director  

Pentru crearea unui nou director în Director Personal, Apăsaţi butonul 
[Adaugă] director din bara de instrumente  Operaţii pe fişiere. 

 

Figura 63. Adăugare fişier 

  Introduceţi denumirea noului director, apoi apăsaţi pe [Ok]. 

• Operaţii pe fişiere / Redenumeşte  

Pentru redenumirea unui fişier sau director apăsaţi pe butonul 
[Redenumeşte] din bara de instrumente  şi introduceţi o nouă denumire în 
caseta respectivă. 

• Operaţii pe fişiere / Şterge  

Pentru ştergerea unuia sau mai multor fişiere (sau directoare), selectaţi 
fişierele (sau directoarele), apoi apăsaţi butonul [Şterge] din bara de 
instrumente. Va apărea o fereastră de confirmare unde puteţi confirma 
ştergerea. 

• Operaţii pe fişiere / Încarcă fişiere  

Pentru încărcarea fişierelor apăsaţi butonul [Încarcă fişiere] din bara de 
instrumente. Va apărea o fereastră de unde puteţi încărca unul sau mai multe 
fişiere. 
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Figura 64. Încărcare fişiere 

 

• Operaţii pe fişiere / document HTML / Creare document nou  

Pentru crearea unui nou fişier HTML, apăsaţi butonul Creare document nou 
din meniul document HTML din bara de instrumente. Se va deschide o nouă 
pagină cu editorul HTML. 

• Operaţii pe fişiere / document HTML / Modifică document selectat  

Pentru editarea unui fişier HTML, selectaţi fişierul şi apăsaţi butonul Modifică 
document selectat din meniul document HTML din bara de instrumente. Se va 
deschide o nouă pagină cu editorul HTML. 

• Clipboard / Copiere - Lipire  

Pentru copierea fişierelor şi directoarelor dintr-un fişier în altul selectaţi 
fişierele şi directoarele, apăsaţi butonul [Copiere] din bara de instrumente din 
Clipboard, navigaţi către directorul de destinaţie şi apăsaţi butonul [Lipire] din 
bara de instrumente din Clipboard. 
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• Clipboard / Mutare - Lipire  

Pentru mutarea fişierelor şi a directoarelor dintr-un director în altul, selectaţi 
fişierele şi directoarele, apăsaţi butonul [Mutare] din bara de instrumente din 
Clipboard, navigaţi către directorul de destinaţie şi apăsaţi butonul [Lipire] din 
bara de instrumente din Clipboard. 

• Administrare clipboard  

Cu această funcţie puteţi îndepărta un articol din clipboard apăsând butonul 
[Şterge obiect] obiect sau puteţi elimina toate articolele apăsând butonul 
[Goleşte clipboard]. 

• Partajare şi securitate / Partajează acest director  

Pentru partajarea directorului curent apăsaţi butonul [Partajează directorul 
curent]. Se va deschide o nouă pagină unde puteţi selecta utilizatorii cu care 
doriţi să partajaţi directorul, apoi apăsaţi butonul [Salvează partajare]. 

Atunci când partajăm un material educaţional sau un director din Directorul 
Personal, alţi utilizatori ar putea folosi materialul educaţional respectiv pentru 
a crea cursuri. 

Odată ce un material educaţional a fost partajat, nu mai aveţi drepturi de a 
modifica sau a şterge materialul respectiv. 

• Partajare şi securitate / Modifică permisiunile pentru directorul 
curent  

Această funcţie vă va ajuta să, editaţi sau să ştergeţi permisiunile în 
directoarele din documentele dumneavoastră personale. 

 

Figura 65. Editare permisiune 

Apăsând Moşteneşte de la părinte către directorul selectat anterior se obţin 
permisiunile părintelui. 
Apăsaţi Copiază permisiunile pentru a copia permisiunile în directoarele 
subordonate. 

Pentru adăugarea unei permisiuni selectaţi un utilizator, o componentă sau un 
grup din panoul stâng şi apăsaţi butonul [Adaugă] din meniul {Operaţii}. 

• Import şi export / Importă arhivă  
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Cu această funcţie puteţi importa fişiere arhivate în acel moment sau puteţi 
programa importarea ulterioară a acestora. 

Selectaţi un director în care doriţi să importaţi fişiere, apoi apăsaţi butonul 
[Importă arhivă] din bara de instrumente Import şi export. 

 

Figura 66. Import fişiere 

 

De aici căutaţi fişierele dorite, opţional completaţi data începerii importului, 
apoi apăsaţi pe Încărcare. 

• Import şi export / Importă director  
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Cu această funcţie puteţi importa un director la acel moment sau puteţi 
programa importarea sa ulterioară. 

Selectaţi un director în care doriţi să importaţi un director, apoi apăsaţi 
butonul [Importă director] din bara de instrumente. 

 

Figura 67. Import director 

Din această pagină căutaţi calea către director, completaţi denumirea arhivei, 
completaţi "Data planificată pentru începerea importului " apoi apăsaţi butonul 
[Transferă]. 

• Import şi export / Exportă director  

Pentru exportarea unui director trebuie selectat un director din care doriţi să 
exportaţi un director, apoi apăsaţi butonul [Exportă director] din bara de 
instrumente. Se va deschide o nouă fereastră; de aici puteţi salva fişierul. 

• Alte operaţii / Arhivează  

Cu această funcţie puteţi arhiva fişierele şi directoarele. Selectaţi ce doriţi să 
arhivaţi şi apoi apăsaţi butonul [Arhivare]. 

Pentru a putea realiza operaţii de arhivare pe obiecte din Spaţiu de lucru 
personal este necesar să fie instalat un server destinat copierii obiectelor 
arhivate. Dacă nu sunteţi sigur de existenţa acestui server vă rugăm să 
contactaţi un administrator al aplicaţiei.  

Obiectele pot fi dezarhivate prin accesarea opţiunii “Vizualizează arhiva” şi 
realizarea dezarhivării respective. 

Obiectele din Spaţiul de lucru personal care sunt asociate la cursuri nu pot fi 
arhivate, se pot arhiva doar dacă şi cursurile sunt arhivate la rândul lor. 

• Alte operaţii / Vizualizează arhiva  
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Cu această funcţie puteţi vizualiza conţinutul arhivei apăsând Vizualizează 
arhiva din meniul {Alte operaţii}. 

• Alte operaţii / Istoricul versiunilor 

Cu această funcţie puteţi vizualiza versiunile fişierelor sau directoarelor din 
documentele dumneavoastră personale. Selectaţi un fişier sau un director din 
documentele dumneavoastră, apoi apăsaţi pe butonul [Afişează istoric] din 
bara de instrumente. Se va deschide o nouă pagină cu un raport în care puteţi 
vizualiza versiunile fişierelor sau directoarelor. 

• Alte operaţii / Checkin - Checkout  

După checkin pe un fişier sau director după ce fusese anterior dat checkout pe 
el, sistemul înregistrează versiuni ale fişierelor sau directoarelor pe care le 
modificaţi în timp pentru a păstra actualizate informaţiile despre acestea. 
Informaţiile sunt: numărul versiunii, utilizatorul care a modificat fişierul sau 
directorul şi data de checkin. 

• Altele / Editaţi atributele specifice  

Pentru editarea atributelor specifice ale unui fişier, selectaţi-l din director, 
apoi apăsaţi butonul [Modificare atributele specifice] din bara de instrumente. 

 

 

Figura 68. Atribute specifice 

Din această pagină puteţi adăuga un nou atribut specific sau puteţi actualiza 
valorile celor existente. 

Materiale educaţionale personale 

• Import şi export / Importă material  

Cu această funcţie puteţi importa un material educaţional arhivat la acel 
moment sau îl puteţi programa pentru a fi importat ulterior. Selectaţi 
Materiale educaţionale personale apoi apăsaţi pictograma   

 . 
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• Import şi export / Importă director cu materiale educaţionale 

Cu această funcţie puteţi importa un director cu materiale educaţionale la acel 
moment sau îl puteţi programa pentru a fi importat ulterior. 

Selectaţi Materiale educaţionale personale apoi apăsaţi pictograma 

. 

Din această pagină puteţi căuta calea către director, puteţi completa 
denumirea arhivei, puteţi completa "Data planificată şi ora pentru începerea 
importului " apoi apăsaţi butonul de transfer. 

• Import şi export / Exportă materialul educaţional 

Pentru a exporta un Material Educaţional, trebuie să selectaţi un Material 

Educaţional apoi să apăsaţi pictograma . Se va deschide o 
nouă fereastră şi de aici puteţi salva fişierul. 

• Import şi export / Exportă pentru studiu local  
 
Pentru a exporta un Material Educaţional, pentru studiu local trebuie să 
selectaţi un Material Educaţional apoi să apăsaţi pictograma 

. 
 
• Import şi export / Exportă toate textele 

 
Pentru a exporta textele dintr-un Material Educaţional, trebuie să selectaţi 

un Material Educaţional apoi să apăsaţi pictograma . 
Prin intermediul acestei operaţii, se exportă intr-un fişier word, toate 
textele conţinute de fişierele continut.xml si quiz.xml din secţiunile 
materialului educaţional. 
 
• Operaţii / Generează teste din colecţii 
 

Cu această funcţie puteţi genera noi teste folosind întrebările conţinute de 
testele proprii din spaţiul de lucru sau folosind întrebările conţinute de testele 
din spaţiul public. 
Pentru a  genera teste Accesaţi unul din meniurile:  Spaţii de lucru/Spaţiul 
meu de lucru/ Materiale  Educaţionale Personale sau Spaţii de lucru/ Spaţiul 
meu de lucru / Materiale  Educaţionale Publice. 
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Figura 69. Generează teste de colecţii 

Generarea de teste din colecţii are următorii pasi: 
o căutarea colecţiilor ale căror întrebări se vor regăsi în test; 
o generarea şi crearea întrebărilor; 
o generează testul/testele. 

Scopul  butonului  Generează teste din colecţii este acela de a selecta colecţiile  
ale căror întrebări se vor regăsi în test.  Pentru a căuta colecţiile ale căror 
întrebări se vor regăsi în test, trebuie completate câmpurile solicitate. În 
primul câmp se va completa numele sau un cuvânt cheie specific testului iar în 
cel de-al doilea câmp se face filtrarea între “Colecţiile mele” ”( aici se găsesc 
toate testele din Materiale Educaţionale Personale) şi “Colecţiile publice” ”(aici 
se găsesc toate testelele din Materiale Educaţionale Publice), după care, se 
acţionează cursorul pe butonul “Caută colecţii”-caută materiale conform  
criteriilor introduse.  
 

 

Figura 70. Generează test 

Odată selectat testul,  se poate observa Discplina, Anul de studiu şi Locaţia 
testului. Dacă  se doreşte o vizualizare a  conţinutului  testului, se va apasa pe 
butonul Previzualizează.  Pentru a putea ajunge la pasul următor se va asocia 
colecţia selectată după care  vor fi prezentate numele colecţiei şi numărul de 
întrebări conţinute. Dacă se doreşte ştergerea colecţiei, se selectează colecţia 
şi  se apasă pe butonul Şterge asocierile selectate. 
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Figura 71. Asociere test colecţie 

Generarea  şi crearea întrebărilor -  Aici se vor completa urmatoarele 
câmpuri: Numărul total de întrebări selectate aleator din colecţii şi nivelul 
minim şi maxim de dificultate al fiecarei întrebări. 

În continuare, la Opţiuni avansate, se vor stabilii ponderile întrebărilor din test 
în funcţie de colecţii, disciline sau obiective sau se vor genera întrebările 
testului fară a ţine cont de colecţii, discipline sau obiective, după care se va 
trece la pasul următor. 
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Figura 72. Generează/ Crează întrebări 

Generează testul/ testele - constă în adăugarea şi editarea unui nou test. La 
acesta se pot modifica opţiuniile modului de navigare (liniar/ neliniar);  
Amestecarea întrebărilor şi Selectarea/Moficarea limitei de timp. După 
selectarea şi completarea opţiunilor dorite se va genera testul  prin utilizarea 

butonului  . 
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Figura 73. Generează testul/ testele 

 
• Operaţii / Promovează 

Cu această funcţie puteţi promova materialul educaţional din Materiale 
Educaţionale Personale către directorul Materiale Educaţionale Publice. 
Pentru a fi disponibil în directorul Materiale Educaţionale Publice, materialul 
trebuie aprobat anterior de o persoană care are drepturi de aprobare. 

• Operaţii / Administrare discipline 

De aici puteţi asocia disciplinele cu teste şi lecţii . 

• Operaţii / Administrare ani de studiu 

De aici puteţi asocia  anii de studiu cu teste şi lecţii  . 

• Alte operaţii disponibile prin apăsare cu clic  dreapta pe un Material 
Educaţional 

Vizualizează testul cu rezultate – aici sunt disponibile rezultatele testelor. 
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Vizualizează cursuri la care este ataşat - aici sunt disponibile cursurile la care 
este anexat materialul educaţional. 

Vizualizează în player ca student – vizualizarea materialului în player din modul 
de vizualizare al studentului. 

Predă în clasă virtuală – predarea acestui material educaţional în clasa virtuală 
fără realizarea unui curs şi planificarea acestuia. 

Vizualizare - vizualizarea unui material educaţional 

Controlul de căutare în bibliotecă 

Accesaţi link-ul Materiale Educaţionale Personale din meniul {Spaţiu meu de 
lucru} 

În partea din dreapta sus exista o caseta unde puteti căuta cursuri, teste, tot 
ceea ce există în zona Materiale Educaţionale Personale. Căutarea se poate face 
în funcţie de anumite critetii: După Nume; Disciplină; An de studiu; Tip – lecţie, 
test şi după Proprietar.Căutarea se poate face după toate câmpurile şi dacă se 
doreşte doar după unul dintre ele, trebuie să se completeze filtrele.  

Butonul  poate şterge conţinutul filtrelor.  

 

Figura 74. Căutare 

 

6.1.2. Semne de carte pentru directorul cu documente 

Aceasta este zona care permite unui utilizator să partajeze directoarele care 
au fost împărţite în comun cu acesta de către alţi utilizatori. 
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Figura 75. Semne de carte 

 

Pentru a partaja un director împărţit la comun trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Semne de carte pentru directorul cu documente din 
meniul {Spaţii de lucru}����{Zona de conţinut} 

� Selectaţi directorul din lista partajărilor disponibile (panoul stâng) (este 
disponibilă selectarea multiplă) 

� Apăsaţi butonul [Însemnează partajarea selectată] 

� Apăsaţi butonul [Salvare modificări] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Notă:  

� Pentru ştergerea partajărilor trebuie apăsat butonul [Şterge 
semnele de carte selectate] 

� Directoarele partajate pot fi accesate din locaţia Semne de carte 
pentru directorul cu documente din meniul { Spaţii de lucru }����{ 
Zona de conţinut } 
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6.1.3. Editor de lecţie – Creare lecţie 

Această opţiune permite utilizatorului să organizeze materialele proprii într-un 
suport de curs (lecţie) care va fi publicat sub forma unui curs. 

Pentru a crea o lecţie în directorul [Materiale educaţionale personale], se 
urmează paşii: 

• Se selectează din cadrul arborelui de navigare directorul [Materiale 

educaţionale personale] 

• Se selectează meniul Operaţii pe Materiale educaţionale 

• Se apasă butonul [Creare] 

• Se alege opţiunea Creare lecţie 

• Se introduce numele lecţiei 

• Se apasă butonul [OK].  

Din Proprietăţile lecţiei, utilizatorul poate modifica titlul lecţiei, poate asocia 
domenii şi niveluri. Tot din Proprietăţile lecţiei, utilizatorul poate adăuga 
Resurse comune şi Cuvinte cheie. Pentru a salva modificările, utilizatorul va 
apăsa butonul Salvează. 

Din Arborele de activităţi, utilizatorul poate adăuga sau şterge o activitate 
simplă sau o secţiune. Tot din Arborele de activităţi, utilizatorul poate adăuga 
materiale dintr-un alt material educaţional de tip lecţie.  

 

 

Figura 76. Editor lecţie 
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6.1.3.1 Completare proprietăţi lecţie 

 

Pentru completarea proprietăţilor lecţiei, se selectează denumirea lecţiei din 
arboreal de activităţi apoi se introduc date în următoarele secţiuni: 

 

 

Figura 77. Proprietăţile lecţiei 

 

• Discipline asociate 

Pentru a asocia discipline lecţiei, se apasă butonul [Adaugă] din secţiunea 
respectivă. 

Se va deschide fereastra Adaugă discipline de unde se pot selecta tipuri de 
învăţământ şi disciplinele asociate materialului educaţional. 
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Figura 78. Adaugă discipline asociate 

 

Se selectează tipul de învăţământ, disciplina apoi se apasă pe butonul Adaugă. 

 

• Ani de studiu asociaţi 

Pentru a asocia ani de studiu lecţiei, se apasă butonul [Adaugă] din secţiunea 
respectivă. 

Se va deschide fereastra Adaugă ani de studiu de unde se pot selecta tipuri de 
învăţământ şi ani de studiu asociaţi materialului educaţional. 

 

Figura 79. Adaugă ani de studiu 

 

• Adăugarea unei resurse comune 
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Resursele comune sunt utilizate ulterior, la crearea activităţilor din cadrul 
lecţiei.Pentru adăugarea unei resurse comune, se apasă butonul [Adaugă] din 
secţiunea respectivă. 

Se va deschide fereastra Adaugă o resursă comună în care se adaugă 
următoarele informaţii: 

- Identificatorul resursei; 

- Descrierea resursei; 

- Tipul obiectului educaţional; 

- Fişiere; 

- Dependinţe; 

- Cuvinte cheie. 

 

Figura 80. Adaugă resursă comună 

 

Identificatorul resursei - reprezintă denumirea atribuită resursei pentru a 
putea fi recunoscută ulterior la adăugarea activităţilor din cadrul lecţiei; 

Descrierea resursei – se poate adăuga o scurtă descriere; 

Tipul obiectului educaţional – aici se poate menţiona natura resursei 
adăugate: text, fotografie, animaţie, joc educaţional etc. 

Fişiere – din această secţiune se adaugă fişierele asociate resursei prin 
accesarea butonului [Adaugă]. Se va deschide o nouă fereastră, Adaugă 
fişiere.  
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Fişierele ce pot fi adăugate de aici sunt atăt fişiere locale, prin accesarea 
butonului [Încarcă fişier] cât şi fişiere din spaţiul de lucru din bibliotecă, prin 
accesarea butonului [Copiază din spaţiul de lucru]. De asemenea, se pot 
adăuga fişiere şi sub o structură de directoare. 

După adăugarea fişierelor, se poate preciza şi tipul obiectului educaţional: text, 
fotografie, animaţie, joc educaţional etc. 

Se salvează datele prin apăsarea butonului [Adaugă]. 

 

Figura 81. Adăugare fişiere pentru resursa comună 

 

Dependinţe – aici se pot crea legături cu resurse comune adăugate anterior 
prin accesarea butonului [Adaugă]. Se va deschide o nouă fereastră, 
Dependinţe.  

 

 

Figura 82. Adăugare dependinţe pentru resursa comună 
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Cuvinte cheie – aici se pot adăuga cuvinte cheie prin accesarea butonului 
[Adaugă]. Aceste cuvinte se folosesc la căutări în conţinutul materialelor 
educaţionale din spatial de lucru. Se va deschide o nouă fereastră, Adaugă 
cuvânt cheie. 

 

• Adăugarea de cuvinte cheie asociate lecţiei 

Cuvintele cheie sunt utilizate la căutarea materialelor educaţionale în spaţiul 
de lucru. Pentru adăugarea cuvintelor cheie, se accesează butonul  [Adaugă] 
din secţiunea respectivă. 

 

Figura 83. Adăugare cuvinte cheie 

Se introduce cuvântul cheie, precum şi limba în care este adăugat după care 
se apasă butonul [Adaugă]. 

 

6.1.3.2 Adăugare secţiune 

Pentru adăugarea unei secţiuni, se accesează din arborele de activităţi, 
opţiunea Adaugă secţiune. O secţiune poate conţine un anumit număr de 
activităţi. 

 

Figura 84. Adăugare secţiune 

 

Se deschide o nouă fereastră  pentru specificarea numelui secţiunii: 

 

Figura 85. Introducere denumire secţiune 
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Se introduce numele secţiunii, apoi se apasă butonul [Adaugă]. Se va deschide 
o nouă pagină în care se vor introduce proprietăţile secţiunii. 

 

Figura 86. Proprietăţile secţiunii 

 

• Descrierea secţiunii 

Aici se introduce o scurtă descriere pentru secţiunea ce urmează a fi creată. 

 

• Cuvintele cheie ale secţiunii 

Se pot introduce cuvinte cheie, acestea sunt utilizate la căutarea ulterioară a 
activităţilor din cadrul secţiunii, în zona de conţinut. 

 

6.1.3.3 Adăugare activitate simplă 

Pentru adăugarea unei activităţi simple, se accesează din arborele de activităţi, 
opţiunea Adaugă activitate simplă. 
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Figura 87. Adăugare activitate simplă 

 

Se va deschide o fereastră pentru specificarea denumirii activităţii. 

 

Figura 88. Introducere denumire activitate 

 

Se introduce numele activităţii, apoi se apasă butonul [Adaugă]. Se va 
deschide o nouă pagină în care se vor introduce proprietăţile activităţii. 

 

Figura 89. Proprietăţile activităţii 

 

Pentru completarea proprietăţilor lecţiei, se selectează denumirea lecţiei din 
arborele de activităţi, apoi se introduc date în următoarele secţiuni: 
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• Descrierea activităţii 

Aici se introduce o scurtă descriere pentru activitatea ce urmează a fi creată. 

 

• Tipul activităţii 

Se specifică prin intermediul unei liste selectabile, tipul activităţii ce va fi 
creată: Expozitiv (activitate de tip prezentare) şi Activ (activitate interactiveă). 

 

• Limita de timp 

De aici, se specifică perioada de timp estimată pentru parcurgerea activităţii. 

 

• Cuvintele cheie ale activităţii 

Se pot introduce cuvinte cheie, acestea sunt utilizate la căutarea ulterioară a 
activităţilor lecţiei în zona de conţinut. 

 

Figura 90. Activitate - adăugare cuvinte cheie 

Se introduce cuvântul cheie, precum şi limba în care este adăugat după care 
se apasă butonul [Adaugă]. 

 

Mai departe se va detalia modul de completare a proprietăţilor resursei 
asociate activiăţii (partea dreaptă a ecranului din figura Figura 99. Proprietăţile 
activităţii). 

 

• Identificatorul resursei 

Acesta se compleatează automat in functie de numele activităţii şi este de 
forma RESOURCE_Activitate 1. 

 

• Tipul resursei 

Aici se poate menţiona natura resursei adăugate: text, fotografie, animaţie, joc 
educaţional etc. 

 

• Fişierele resursei asociate 
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Din această secţiune se adaugă fişierele asociate resursei prin accesarea 
butonului [Adaugă]. Se va deschide o nouă fereastră, Adaugă fişiere.  

Fişierele ce pot fi adăugate de aici sunt atăt fişiere locale, prin accesarea 
butonului [Încarcă fişier] cât şi fişiere din spaţiul de lucru din bibliotecă, prin 
accesarea butonului [Copiază din spaţiul de lucru]. De asemenea, se pot 
adăuga fişiere şi sub o structură de directoare. 

 

 

Figura 91. Resursa activitate - adăugare fişiere pentru resursa comună 

 

După adăugarea fişierelor, se poate preciza şi tipul obiectului educaţional: text, 
fotografie, animaţie, joc educaţional etc. 

Se salvează datele prin apăsarea butonului [Adaugă]. 

Un fişier asociat unei resurse, poate fi asociat cu un cuvânt cheie şi poate fi 
setat ca implicit (în caz că sunt asociate mai multe fişiere la resursă) din Alte 
opţiuni. 
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Figura 92. Opţiuni pentru fişierele asociate resursei 

 

• Dependinţele resursei asociate 

Aici se pot crea legături cu resurse comune adăugate anterior prin accesarea 
butonului [Adaugă]. Se va deschide o nouă fereastră, Dependinţe.  

 

Figura 93. Resursa activitate - adăugare dependinţe pentru resursa comună 

 

• Cuvintele cheie 

Cuvintele cheie sunt utilizate la căutarea materialelor educaţionale în spaţiul 
de lucru. Pentru adăugarea cuvintelor cheie, se accesează butonul  [Adaugă] 
din secţiunea respectivă. 

 

Figura 94. Resursa activitate - adăugare cuvinte cheie 

 

Se introduce cuvântul cheie, precum şi limba în care este adăugat după care 
se apasă butonul [Adaugă]. 

 

6.1.3.4 Adăugare activitate dintr-un alt RLO 

Pentru adăugarea unei activităţi dintr-un alt  RLO, se accesează din arborele 
de activităţi, opţiunea Adaugă dintr-un alt RLO. 

Se va deschide o nouă fereastră, Adăugaţi activităţi şi resurse din alt RLO. 

Această fereastră este un filtru pentru resursele şi activităţile din zona de 
lucru, filtrate după: disciplină, an de studiu şi tipul materialului educaţional. 
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Figura 95. Adăugare activitate din alt RLO 

 

• Titlu / Cuvânt cheie 

În acest câmp se poate introduce numele activităţii sau resursei sau un cuvânt 
cheie asociat activităţii sau resursei, după care se realizează căutarea. 

 

• Cuvânt cheie 

În acest câmp se poate introduce un cuvânt cheie asociat activităţii sau 
resursei, după care se realizează căutarea. 
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• Cale 

Prin intermediul acestui selector, se alege zona din bilbiotecă unde se va face 
căutarea: Materiale educaţionale personale, Materiale educaţionale publice, 
Semne de carte. 

 

• Filtre 

Din această zonă, utilizatorul poate face căutare după activităţi sau resurse ce 
au asociate anumite discipline, ani de studiu sau dupa tipul materialului 
educaţional. 

 

După  configurarea detaliilor de filtrare, se apasă butonul [Căutare]. 

Dupa apăsarea butonului de căutare, în zona inferioară a ferestrei se afişează 
datele găsite, in cele două tab-uri: Activităţi şi Resurse, ordonate per denumire 
de material educaţional. 

Prin accesarea butonului [Vizualizare], se poate vizualiza activitatea sau 
resursa dorită. 

Se selectează activitatea sau resursa ce se dorşte a se adăuga la lecţia nou 
creată după care se apasă butonul [Adaugă]. 

Se apasă butonul [Închide] şi se observă că activitatea (resursa) selectată 
anterior a fost adăugată îm cadrul lecţiei. 

Se sapasă butonul [Salvează] pentru a salva lecţia. 

 

6.1.4. Listă partajări  

Aici puteţi administra directoarele pe care doriţi să le partajaţi altor utilizatori. 
Aceste directoare partajate pot fi directoare din Director Personal sau din 
Materiale Educaţionale Personale. Puteţi vizualiza, adăuga (opţiuni: Partajaţi 
alt director, Partajaţi alt material educaţional). Odată ce un director sau 
material educaţional a fost partajat nu mai aveţi drepturi de a modifica sau a 
şterge materialul respectiv. Atunci când partajăm un material educaţional sau 
un director din Materiale Educaţionale, alţi utilizatori ar putea folosi materialul 
educaţional respectiv pentru a crea cursuri. 
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6.2. CĂUTARE ÎN ZONA DE CONŢINUT  

 

Figura 96. Zona de căutare  

6.2.1. Căutare 

În această secţiune puteţi căuta documente care conţin un anumit şir sau care 
au atribute ale căror valori conţin un anumit şir. 

 

Figura 97. Căutare 

O întrebare este împărţită în termeni şi operatori. Există două tipuri de 
termeni: Termeni singulari şi Fraze. Un Termen Singular este un singur cuvânt 
ca "test" sau "salutare”. O Frază este un grup de cuvinte între ghilimele ca 
"salutare lume". Termenii multipli pot fi combinaţi cu operatori cu funcţie 
booleană (AND, NOT) pentru a alcătui o întrebare mai complexă: "hello" AND/ 
NOT "test". De asemenea, puteţi utiliza căutări wildcard cu caractere singulare 
sau multiple. Căutarea wildcard cu caracter singular caută termeni care 
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corespund cu caracterul singular înlocuit, în timp ce căutarea wildcard cu 
caractere multiple caută 0 sau mai multe caractere: te?t, test* sau te*t. 

Pentru căutarea în documente este necesară completarea în casetă a unui 
cuvânt sau grup de cuvinte, apoi selectarea criteriilor de căutare:  

• Arată conţinutul documentelor în browser – când utilizatorul Apăsaţi pe 
un document din lista afişată, se va deschide o nouă pagină de web care 
va indica respectivul conţinut al documentului. 

• Căutare numai prin atributele documentelor – căutarea va fi efectuată 
numai prin atributele documentelor, altfel se va căuta în conţinutul şi 
atributele documentelor. 

• Căutare în funcţie de locaţie: cel puţin una din locaţii:  Materiale 
Educaţionale Personale, Director Public, Director Personal, Materiale 
Educaţionale Publice, Semne de carte. 

La sfârşit se apasă butonul [Căutare]. 
 
Pentru documentele găsite sunt disponibile următoarele acţiuni: Afişează 
părintele, Afişează lecţia/testul, Salvează în arhivă.  

6.2.2. Arhiva căutărilor 

Aici puteţi vizualiza istoricul căutării. Raportul cuprinde următoarele date 
despre fiecare acţiune de căutare efectuată care a fost salvată: 

• Textul căutării 
• Data căutării 
• Rezultate 
• Caută doar în atribute - explicată în secţiunea de mai sus  
• Caută  în documente personale - explicată în secţiunea de mai sus  
• Caută în documente publice - explicată în secţiunea de mai sus 
• Caută în materialele personale - explicată în secţiunea de mai sus 
• Caută în materialele publice - explicată în secţiunea de mai sus 
• Caută semne de carte - explicată în secţiunea de mai sus 

 

6.3. OPERAŢII CU MATERIALE EDUCAŢIONALE ŞI RAPOARTE  
Aici sunt stocate materialele educaţionale. 
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Figura 98. Operaţii cu materiale educaţionale şi rapoarte 

 

 

 

6.3.1.   Rapoarte importuri  

Aici se poate vizualiza o listă de importuri programate, o listă de importuri în 
curs de desfăşurare sau care aşteaptă să fie executate şi o lista a importurilor 
finalizate. Un import poate fi şters prin apăsarea butonului [Şterge importuri 
selectate]. Un import poate fi anulat prin apăsarea butonului [Anulează 
importuri selectate]. 

 

Figura 99. Rapoarte importuri 
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6.3.2. Numărul de materiale educaţionale per disciplină 

Aici poate fi vizualizată o lista cu numărul de materiale educaţionale din spatiul 
de lucru asociate per disciplină. Sunt luate în calcul atât materialele din 
Materiale Educaţionale Personale cât şi cele din Materiale Educaţionale 
Publice . Se specifică şi numărul de materiale educaţionale fără disciplină. 

 

Figura 100. Materiale educaţionale per disciplină 

6.3.3. Statistici pe tipuri de întrebări 

În această secţiune se prezintă un raport cu referire la întrebările din testele 
ce sunt adăugate în cursurile planificate. Coloanele cuprinse în acest raport 
sunt: tip întrebare, cursuri, planificari de cursuri, studenţi, teste, întrebări, 
răspunsuri, răspunsuri corecte, răspunsuri incorecte, răspunsuri neutre. 

 

Figura 101. Statistici pe tipuri de întrebări 

 

6.4. FOLOSIREA EDITORULUI DE TESTE 

6.4.1 Creare test 

Editorul de teste este folosit pentru a crea teste de evaluare care pot fi 
incluse în cursuri de tip sincron sau asincron. 
Pentru a crea un test folosind editorul  QTI trebuie să: 
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• Deschideţi Spaţii de lucru/ Spaţiu de lucru / Materiale Educaţionale 

Personale / Creare / Creare test 

Introduceţi numele testului şi apăsaţi [OK] 

 

Figura 102. Nume test 

• În fereastra “AeL Test Editor” se deschide meniul {Test}\{Proprietăţi} 

 

Figura 103. AeL Test Editor 

• Editare proprietăţi de evaluare a testului: 
o Modul de navigare – poate fi “Liniar” sau “Non Liniar”. Modurile 

de navigare determină căile generale, pe care studentul le poate 
lua. Un test în modul liniar obligă studentul să parcurgă fiecare 
element/întrebare la rând fără posibilitatea de a se întoarce la 
elemente/întrebări parcurse. Un test în modul nonliniar înlătură 
această restricţie - studentul este liber pentru a naviga la orice 
element/întrebare din test,  în orice moment.                                                              

o Amestecă – Modalitatea de trimitere a întrebărilor în timpul 
testului. Dacă se Selectaţi, elementele/întrebările, acestea vor fi 
într-o ordine aleatoare, iar în caz contrar ordinea acestora va fi 
una predefinită. 
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o Are limită de timp - În cazul în care se Selectaţi, testul are limită 
de timp, în cazul în care nu se selecteză, testul nu are nici o 
limită de timp. 

o Limită de timp - Limitele de timp se referă la durata tuturor 
sesiunilor, plus orice alt moment petrecut în parcurgerea 
testului. 

o Salvaţi datele 

 

Figura 104. Editare proprietăţi de evaluare a testului 

6.4.2 Adaugă întrebare 

Pentru adăugarea întrebărilor din cadrul testului, se urmează paşii: 

Alegeţi din bara de meniu  opţiunea {Întrebare}{Adaugă întrebare} 

 

Figura 105. Adăugare întrebare 

• Adăugaţi titlul întrebării şi tipul întrebării: 

o Titlul: numele întrebării (Întrebarea Implicită 1, 2, ...) 

o Tipul de întrebare: Întrebare de tip Variante (unul sau mai multe 
răspunsuri corecte, întrebări de tip adevărat/fals); Întrebare de 
tip Text; Întrebare de tip Încărcare fişier; Întrebare de tip  
Ordonare; Întrebare de tip Potrivire; Întrebare de tip  Eseu; 
Întrebare de tip Inline; Întrebare de tip Asociere. 

6.4.2.1  Întrebare de tip Variante 
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Întrebarea de tip Variante prezintă un set de opţiuni pentru studenţi. 
Sarcina studenţilor este de a selecta una sau mai multe variante, până 
la un maxim de variante. Tipul de întrebare porneşte întotdeauna fară 
ca variantele să fie selectate. 

 

Figura 106. Întrebare de tip Variante 

 

6.4.2.2.1 Modifică proprietăţiile întrebării 
 

• General: 
o Titlu: numele întrebării (deja introduse) 
o Tipul intracţiunii: Interacţiune cu Variante 

o Scor Maxim: numărul maxim de puncte pentru această întrebare 

o Scor Minim: numărul minim de puncte pentru această întrebare 

o Limita de timp: Limitele de timp se referă la durata unei 
întrebări  a  testului respectiv. 

o Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei 
valoare  numerică intră în calculul scorului total per test, 
utilizându-se formula [...scor prima intrebare  * pondere  prima 
întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2 ...  / pondere 1 
+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este 
astfel ponderat cu această valoare.  Completarea câmpului 
Pondere este opţională iar default-ul este  1. 

o Nivel de dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 şi 4 

o Tipul selecţiei: Unic (alegere unică), Multiplu (alegere multiplă), 
Predefinit Da/Nu (răspuns Da / Nu) 

o Salvează 
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Figura 107. Întrebare de tip Variante – General 

 

• Definiţia întrebării 

o Adăugaţi întrebarea  în zona Definiţia întrebării. Un simplu editor 
de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  imaginilor, 
link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză. 

o Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve 
problema studentul) 

o Salvaţi 

 

Figura 108. Întrebare de tip Variante – Definiţia întrebării 
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• Definiţia răspunsurilor 

o Adăugaţi un răspuns -  puteţi Modifica opţiunile de formatare ale 
textului, puteţi adăuga imagini, link-uri sau alte resurse 

o Salvaţi 

o Repetaţi primele două etape de câte ori este necesar 

o Verificaţi răspunsul corect dacă tipul selecţiei este Unic 

Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor Mută mai sus  
sau Mută mai jos. Modifică sau Şterge  răspunsurile. 

 

Figura 109. Întrebare de tip Variante - Definiţia răspunsurilor 

 

Dacă Tipul selecţiei  este Multiplu în fila General,  fiecare răspuns va avea un 
scor. Scorul total pentru toate răspunsurile este egal cu scorul întrebării. 

Dacă Tipul selecţiei  este Predefinit Da/NU în fila General, doar opţiunile Da 
sau Nu sunt disponibile. Verificaţi răspunsul corect şi Salvaţi. 

• Vizualizarea întrebării 

o Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia 
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Figura 110. Întrebare de tip Variante – Vizualizarea întrebării 

6.4.2.2  Întrebări de tip Text 

 
O  întrebare de tip text  este o modalitate de a obţine un simplu fragment de 
text  de la student. 

 

Figura 111. Întrebare de tip Text 

 

6.4.2.2.1 Modifică proprietăţile întrebării 

• General: 

o Titlu: numele întrebării (deja introduse) 

o Tipul interacţiunii: Interacţiune Text 

o Scor Maxim: numărul maxim de puncte pentru această întrebare 

o Scor Minim: numărul minim de puncte pentru această întrebare 

o Limita de timp: Limitele de timp se referă la durata unei 
întrebări  a  testului respectiv. 

o Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei 
valoare  numerică intră în calculul scorului total per test, 
utilizându-se formula [...scor prima intrebare  * pondere  prima 
întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2 ...  / pondere 1 
+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este 



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 101 din 170 

astfel ponderat cu această valoare.  Completarea câmpului 
Pondere este opţională iar default-ul este  1. 

o Nivel de dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 şi 4 

o Tipul selectiei: Unic (alegere unică), Multiplu (alegere multiplă), 
Predefinit Da/Nu (răspuns Da / Nu) 

o Salvaţi 

 

Figura 112. Întrebare de tip Text – General 

• Definiţia întrebării 

o Adăugaţi  întrebarea  în domeniul {Definiţia întrebării}. Un 
simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  
imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză. 

o Salvaţi 

 

Figura 113. Întrebare de tip Text – Definiţia întrebării 

• Definiţia întrebării 

o Adăugaţi text - fiind un tip de "completaţi spaţiile libere"  

o Adaugă text permite introducerea unei parţi din răspunsul dat 



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 102 din 170 

o Adăugaţi caseta de text – adăugarea “spaţiilor libere” care vor fi 
completate de către  studenţi. Trebuie introdusă forma corectă a 
cuvintelor. 

o Repetaţi primele două etape de câte ori este necesar 

o Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor 
Mută mai sus  sau Mută mai jos. Şterge răspunsurile. 

o Salvaţi 

 

Figura 114. Întrebare de tip Text - Definiţia răspunsurilor 

 

•      Vizualizarea întrebării 

o Vizualizarea întrebării şi a răspunsurilor acesteia. 

 

6.4.2.3 Întrebare de tip Încărcare fişier 

 

Tipul de întrebare Încărcare fişier permite  studentului încărcarea unui fişier 
pregătit, reprezentând reacţia şi răspunsul acestuia. 

 

Figura 115. Întrebare de tip Încărcare fişier 
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6.4.2.4.1 Modifică proprietăţile întrebării 

 

• General:  

o Titlu: numele întrebării (deja introduse) 

o Tipul interacţiunii: Interacţiune cu Variante 

o Scor Maxim: numărul maxim de puncte pentru această întrebare 

o Scor Minim: numărul minim de puncte pentru această întrebare 

o Limita de timp: Limitele de timp se referă la durata unei 
întrebări  a  testului respectiv. 

o Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei 
valoare  numerică intră în calculul scorului total per test, 
utilizându-se formula [...scor prima intrebare  * pondere  prima 
întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2 ...  / pondere 1 
+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este 
astfel ponderat cu această valoare.  Completarea câmpului 
Pondere este opţională iar default-ul este  1. 

o Nivel de dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 şi 4 

o Salvaţi 

 

Figura 116. Întrebare de tip Încărcare fişier – General 

• Definiţia întrebării 

o Adăugaţi  întrebarea  în domeniul {Definiţia întrebării}. Un 
simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  
imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză. 

o Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve 
problema studentul) 

o Salvaţi 
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Figura 117. Întrebare de tip Încărcare fişier – Definiţia întrebării 

• Vizualizarea întrebării 

o Vizualizarea întrebării şi răspunsurilor acesteia. 

 

Figura 118. Întrebare de tip Încărcare fişier – Vizualizarea întrebării 
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6.4.2.4  Întrebări de tip Ordonare 

 

La întrebarea de tip ordonare,  sarcina candidatului este de a reordona 
variante, ordinea în care variantele sunt afişate iniţial fiind semnificativă. 

 

Figura 119. Întrebare de tip Ordonare 

6.4.2.4.1 Modifică proprietăţile întrebării 

• General:  

o Titlu: numele întrebării (deja introduse) 

o Tipul interacţiunii: Interacţiune Ordonare 

o Scor Maxim: numărul maxim de puncte pentru această întrebare 

o Scor Minim: numărul minim de puncte pentru această întrebare 

o Limita de timp: Limitele de timp se referă la durata unei 
întrebări  a  testului respectiv. 

o Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei 
valoare  numerică intră în calculul scorului total per test, 
utilizându-se formula [...scor prima intrebare  * pondere  prima 
întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2 ...  / pondere 1 
+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este 
astfel ponderat cu această valoare.  Completarea câmpului 
Pondere este opţională iar default-ul este  1. 

o Nivel de dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 şi 4 

o Salvaţi 
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Figura 120. Întrebare de tip Ordonare – General 

• Definiţia întrebării 

o Adăugaţi întrebarea  în domeniul {Definiţia întrebării}. Un 
simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  
imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză. 

o Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve 
problema studentul) 

o Salvaţi 

 

Figura 121. Întrebare de tip Ordonare – Definiţia întrebării 

 

• Definiţia răspunsurilor  

o Adăugaţi un răspuns -  puteţi Modifica opţiunile de formatare ale 
textului, puteţi adăuga imagini, link-uri sau alte resurse 

o Repetaţi prima  etapă de câte ori este necesar 
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o Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor 
Mută mai sus  sau Mută mai jos. Modifică sau Şterge 
răspunsurile. 

 

Figura 122. Întrebare de tip ordonare – Definiţia răspunsurilor 

• Vizualizarea întrebării 

Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia 

 
 

6.4.2.5 Întrebări de tip Potrivire 

Întrebarea de tip Potrivire este un element care prezintă studenţilor două 
seturi de opţiuni şi le permite acestora să creeze asocieri numai între randuri 
şi coloane. 

 

Figura 123. Întrebare de tip Potrivire 

 

 

6.4.2.8.1 Modifică proprietăţile întrebării 

• General:  

• Titlu: numele întrebării (deja introduse) 

• Tipul intracţiunii: Interacţiune tip potrivire 

• Scor Maxim: numărul maxim de puncte pentru această întrebare 

• Scor Minim: numărul minim de puncte pentru această întrebare 
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• Limita de timp: Limitele de timp se referă la durata unei 
întrebări  a  testului respectiv. 

• Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei 
valoare  numerică intră în calculul scorului total per test, 
utilizându-se formula [...scor prima intrebare  * pondere  prima 
întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2 ...  / pondere 1 
+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este 
astfel ponderat cu această valoare.  Completarea câmpului 
Pondere este opţională iar default-ul este  1. 

• Nivel de dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 şi 4 

• Salvaţi 

 

Figura 124. Întrebare de tip Potrivire – General 

• Definiţia întrebării 

• Adăugaţi întrebarea  în domeniul {Definiţia întrebării}. Un 
simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  
imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză 

• Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve 
problema studentul) 

• Salvaţi 

 

• Definiţia răspunsurilor 

• Adăugaţi rânduri şi coloane, în scopul de a construi o matrice a 
cărei termeni trebuie potriviţi 

• Verificaţi termenii care se potrivesc, din rânduri şi coloane 

• Salvaţi 
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Figura 125. Întrebare de tip Potrivire – Definiţia răspunsurilor, adăugare 
rând 

 

 

 

Figura 126. Întrebare de tip Potrivire - Definiţia răspunsurilor, adăugare 
coloană 
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Figura 127. Întrebare de tip potrivire – Definiţia răspunsurilor 

• Vizualizarea întrebării 

o Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia 

 
 

6.4.2.6 Întrebări de tip Eseu 

O întrebare de tip eseu  este o modalitate de a obţine un text (eseu) de la 
student. 

 

Figura 128. Întrebare de tip Eseu 

 

6.4.2.8.1 Modifică proprietăţile întrebării 

• General 

• Titlu: numele întrebării (deja introduse) 

• Tipul interacţiunii: Interacţiune eseu 

• Scor Maxim: numărul maxim de puncte pentru această întrebare 

• Scor Minim: numărul minim de puncte pentru această întrebare 

• Limita de timp: Limitele de timp se referă la durata unei 
întrebări  a  testului respectiv. 

• Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei 
valoare  numerică intră în calculul scorului total per test, 
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utilizându-se formula [...scor prima intrebare  * pondere  prima 
întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2 ...  / pondere 1 
+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este 
astfel ponderat cu această valoare.  Completarea câmpului 
Pondere este opţională iar default-ul este  1. 

• Nivel de dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 şi 4 

• Salvaţi 

 

Figura 129. Întrebare de tip Eseu – General  

• Definiţia întrebării 

o Adăugaţi întrebarea  în domeniul {Definiţia întrebării}. Un 
simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  
imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză 

o Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve 
problema studentul) 

o Salvaţi 

 

Figura 130. Întrebare de tip Eseu – Definiţie 
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• Definiţia răspunsurilor 

o Acest tip de întrebare nu necesită răspunsuri predefinite. 

• Vizualizarea întrebării 

Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia 
 

6.4.2.7 Întrebare de tip În Linie 

Întrebarea de tip În Linie prezintă un set de opţiuni pentru studenţi. Sarcina 
studenţilor este de a selecta o variantă în funcţie de textul  adăugat. 
Interacţiunea porneşte întotdeauna fară ca variantele să fie selectate. 

 

Figura 131. Întrebare de tip În Linie 

 

6.4.2.8.1 Modifică proprietăţiile întrebării 

• General: 

o Titlu: numele întrebării (deja introduse) 

o Tipul interacţiunii: Interacţiune in linie 

o Scor Maxim: câmpul nu este activ pentru acest tip de întrebare 

o Scor Minim: câmpul nu este activ pentru acest tip de întrebare 

o Limita de timp: Limitele de timp se referă la durata unei 
întrebări  a  testului respectiv. 

o Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei 
valoare  numerică intră în calculul scorului total per test, 
utilizându-se formula [...scor prima intrebare  * pondere  prima 
întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2 ...  / pondere 1 
+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este 
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astfel ponderat cu această valoare.  Completarea câmpului 
Pondere este opţională iar default-ul este  1. 

o Nivel de dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 şi 4 

o Salvaţi 

 

Figura 132. Întrebare de tip În Linie – General 

• Definiţia întrebării 

o Adăugaţi întrebarea  în domeniul {Definiţia întrebării}. Un 
simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  
imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză. 

o Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve 
problema studentul) 

o Salvaţi 
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Figura 133. Întrebare de tip În Linie – Definiţia întrebării 

• Definiţia răspunsurilor 

o Adăugaţi un răspuns -  Puteţi  adăuga variantele cu răspuns unic. 

o  Adăugaţi text - permite introducerea unui text. 

o Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor 
Mută mai sus sau Mută mai jos. Modifică sau Şterge 
răspunsurile. 

o Salvaţi 
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Figura 134. Întrebare de tip În Linie - Definiţia răspunsurilor 

• Vizualizarea întrebării 

o Vizualizarea întrebării şi răspunsurile acesteia 

 

Figura 135. Întrebare de tip În Linie – Vizualizarea întrebării 

 

6.4.2.8  Întrebare de tip Asociere 

O întrebare de tip Asociere este un element care prezintă studenţilor seturi de 
variante ce trebuie asociate între ele, două câte două. Sarcina studenţilor este 
de bifa acele variante care au o anumită corespondenţă între ele. 

 

Figura 136. Întrebare de tip Asociere 
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6.4.2.8.2 Modifică proprietăţiile întrebării 

• General: 

o Titlu: numele întrebării (deja introduse) 

o Tipul Interacţiunii: Interacţiune de tip Asociere 

o Scor Maxim: câmpul nu este activ pentru acest tip de întrebare 

o Scor Minim: câmpul nu este activ pentru acest tip de întrebare 

o Limita de timp: Limitele de timp se referă la durata unei 
întrebări  a  testului respectiv. 

o Ponderea: este o mărime proprie fiecărei întrebări, a cărei 
valoare  numerică intră în calculul scorului total per test, 
utilizându-se formula [...scor prima intrebare  * pondere  prima 
întrebare + scor întrebare 2 * pondere intrebare 2 ...  / pondere 1 
+ pondere 2 + …].În obţinerea scorului total, scorul intrebării este 
astfel ponderat cu această valoare.  Completarea câmpului 
Pondere este opţională iar default-ul este  1. 

o Nivel de dificultate:Nivelul de dificultate trebuie să fie între 0 şi 4 

o Salvaţi  

 

Figura 137. Întrebare de tip Asociere – General 
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• Definiţia întrebării 

o Adăugaţi  întrebarea  în domeniul {Definiţia întrebării}. Un 
simplu editor de text  este disponibil. Acesta permite adăugarea  
imaginilor, link-urilor sau altor resurse  la întrebarea în cauză. 

o Adăugaţi Prompt-ul întrebării  (cum ar trebui să rezolve 
problema studentul) 

o Salvaţi 

 

Figura 138. Întrebare de tip Asociere - Definiţia întrebării 

• Definiţia răspunsurilor 

o Adăugaţi răspuns  -  Puteţi  adăuga variantele de  răspuns. 

o Ordonaţi răspunsurile (dacă este cazul) prin folosirea butoanelor 
Mută mai sus sau Mută mai jos. Modifică sau Şterge 
răspunsurile. 

o Salvaţi 
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Figura 139. Întrebare de tip Asociere-Definiţia răspunsurilor 

• Vizualizarea întrebării 

o Vizualizarea întrebării şi a răspunsurilor acesteia 

 

Figura 140. Întrebare de tip Asociere– Vizualizarea întrebării 

6.4.3 Ştergerea întrebărilor 

 

Pentru a şterge o întrebare trebuie să: 

• Selectaţi întrebarea. 

• Utilizaţi meniul {Întrebare} / {Şterge întrebarea}. 
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Figura 141. Ştergerea întrebării 

6.4.4 Resurse 

 
In această locaţie sunt stocate propriile  imagini (resurse) care vor fi 
folosite la adăugarea de întrebări sau răspunsuri. 
 

6.4.4.1 Adăugare resursă 

Pentru a adăuga resurse la un test trebuie să: 

• Utilizaţi meniul {Resurse} / {Adaugă Resursa} 

• Adăugaţi o nouă resursă 

 

Figura 142. Adaugă resursă 
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• Căutaţi materialul dorit cu ajutorul butonului [Browse]  şi 
selectaţi  [Adaugă]. 

 

Figura 143. Resursă adăugată 

6.4.4.2 Şterge resursă 

Pentru a şterge o resursă trebuie să: 

• Selectaţi resursa 

• Utilizaţi meniul {Resurse}/ {Şterge resursa}. 

 

Figura 144. Ştergerea resursei 

Se pot şterge toate resursele, selectând butoanele Resurse / Şterge 
toate resursele. 
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6.4.5 Obiective 

In această locaţie, utilizatorul administrează obiectivele testului. De 
asemenea, acesta poate adăuga, edita şi şterge obiectivele testului. 

 

Figura 145. Obiective 

 

6.4.6 Editoare 

Editoarele sunt folosite pentru a facilita crearea de formule matematice, 
formule de chimie şi sisteme  electronice. 

Pentru a folosi editoarele trebuie să: 

• Utilizaţi meniul {Editoare} 

• Alegeţi unul din editoarele disponibile: Editor Electronică, Editor 
Matematică şi Editor Chimie. 

• Creaţi o formulă matematică, chimică sau un sistem electronic şi 
să salvaţi imaginea, pentru a putea fi folosită la crearea unei 
întrebări. 
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Figura 146. Editoare 

6.4.6. Adăugare întrebare din alt test 

Prin folosirea acestei opţiuni, se pot adăuga întrebări din alte teste, la 
noul test. 

 

Figura 147. Adaugă întrebare din alt test 

6.4.7. Salvarea testului 

Pentru a salva testul (întrebările şi resursele) utilizaţi meniul 
{Test}/{Salvează}. 
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7. ADMINISTRARE 

În această secţiune sunt disponibile pentru utilizatorii cu privilegii 
administrative numeroase discipline:  

• Securitate - administrare roluri, grupuri şi utilizatori 

• Organizare – administrare componente organizare, cum ar fi perioade, 
ani de studiu sau discipline 

• Preferinţe – programare preferinţe personale sau de aplicaţie 

• Atribute specifice - administrare atribute specifice 

• CV-uri - administrare CV-uri personale 

• Rapoarte - vizualizare utilizatori conectaţi şi istoricul conectărilor 

• Log-uri 

7.1. SECURITATE 
Administrează accesul fiecărui utilizator sau grup prin intermediul rolurilor şi 
funcţiilor. 

 

Figura 148. Securitate 

7.1.1. Roluri 

Administrează rolurile utilizatorilor, funcţiile şi asocierile la grupuri. AeL are 
un număr de roluri predefinite care asigură o bună granulare pentru sistemul 
de securitate al aplicaţiei. Fiecare rol are funcţii specifice şi este asociat 
grupurilor de utilizatori specifice. 

Pentru  vizualizarea listei rolurilor trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Roluri din meniul {Administrare}>{Securitate} 

� Operaţiile disponibile sunt: Adaugă, Modifică, Şterge, Asociază funcţii la 

acest rol şi Asociază grupuri la acest rol. Aceste operaţii sunt accesate 



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 124 din 170 

prin apăsarea butonului [Operaţii] sau prin apăsare cu clic de dreapta 
pe înregistrare. 

7.1.1.1 Adăugarea unui rol  

 

Figura 149. Adăugare rol 

Pentru adăugarea unui rol trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Roluri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Adaugă 

� Completaţi informaţiile obligatorii marcate cu : numele rolului 

� Opţional, completaţi o descriere   

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

7.1.1.2 Editarea unui rol 

Pentru editarea unui rol trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Roluri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Selectaţi rolul 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi  opţiunea Modifică  

� Editaţi numele /descrierea rolului 

� Apăsaţi butonul [Modifică]   

7.1.1.3 Ştergerea unui rol 

Pentru ştergerea unui rol trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Roluri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Selectaţi rolul  

� Apăsaţi butonul   

� Selectaţi  opţiunea Şterge 
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� Confirmaţi ştergerea 

� Apăsaţi butonul [Da] din fereastra de confirmare 

7.1.1.4 Administrarea funcţiilor asociate rolului 

Pentru asocierea funcţiilor la un rol trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Roluri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Selectaţi rolul  

� Apăsaţi butonul   

� Selectaţi opţiunea Asociază funcţii la acest rol   

� Selectaţi o funcţie din panoul stâng (este disponibilă selectare multiplă) 

� Apăsaţi butonul [Asociază] 

� Apăsaţi butonul [Salvează asocierile] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Notă: 

� Funcţiile asociate pot fi eliminate apăsând butonul [Şterge  
asocierea] 

� Pot fi efectuate asocieri ulterioare, apăsând butonul 
[Administrează grupurile] 

7.1.1.5 Administrarea grupurilor asociate rolului 

Pentru asocierea grupurilor la un rol trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Roluri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Selectaţi rolul  

� Apăsaţi butonul   

� Selectaţi opţiunea Asociază grupuri la acest rol  

� Selectaţi un grup din panoul stâng (este disponibilă selectare multiplă) 

� Apăsaţi butonul [Asociază] 

� Apăsaţi butonul [Salvează asocierile] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Notă: 

� Grupurile asociate pot fi eliminate apăsând butonul [Şterge 
asocierea] 

� Pot fi efectuate asocieri ulterioare, apăsând butonul 
[Administrează funcţiile] 
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7.1.2. Grupuri 

Administrează grupuri de utilizatori, asociază utilizatori şi roluri la grupuri. 
AeL are un număr de roluri predefinite, pot fi create şi administrate noi 
grupuri. 

Pentru vizualizarea listei grupurilor trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Grupuri din meniul {Administrare}>{Securitate} 

� Operaţiile disponibile sunt: Adaugă, Modifică, Şterge, Asociază utilizatori 
la grup şi Asociază roluri la acest grup. Aceste operaţii sunt accesate prin 
apăsarea butonului [Operaţii] sau prin apăsare de clic dreapta pe o 
înregistrare. 

7.1.2.1 Adăugarea unui grup  

 

Figura 150. Adăugarea unui grup 

Pentru adăugarea unui grup trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Grupuri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Apăsaţi butonul   

� Selectaţi opţiunea Adaugă  

� Completaţi informaţiile obligatorii marcate cu : numele grupului 

� Opţional, completaţi o descriere 

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

7.1.2.2 Editarea unui grup 

Pentru editarea unui grup trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Grupuri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Selectaţi grupul  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Modifică  

� Editaţi numele /descrierea grupului 

� Apăsaţi butonul [Modifică]  
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7.1.2.3 Ştergerea unui grup  

Pentru ştergerea unui grup trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Grupuri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Selectaţi grupul  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Şterge  

� Confirmaţi ştergerea   

� Apăsaţi butonul [Da] din fereastra de confirmare  

7.1.2.4 Administrarea utilizatorilor asociaţi grupului 

Pentru asocierea utilizatorilor la un grup trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Grupuri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Selectaţi grupul  

� Apăsaţi butonul   

� Selectaţi opţiunea Asociază utilizatori grup   

� Selectaţi un utilizator din panoul din stânga (este disponibilă selectare 
multiplă)  

� Apăsaţi butonul [Asociază] 

� Apăsaţi butonul [Salvează asocierile] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Notă: 

� Utilizatorii asociaţi pot fi eliminaţi prin apăsarea butonului 
[Şterge  asocierea] 

� Pot fi efectuate asocieri ulterioare, apăsând butonul 
[Administrează rolurile] 

7.1.2.5 Administrarea rolurilor asociate grupului 

Pentru asocierea rolurilor la un grup trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Grupuri din meniul {Administrare}>{Securitate } 

� Selectaţi grupul 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Asociază roluri la acest grup 

� Selectaţi un rol din panoul din stânga (este disponibilă selectare 
multiplă) 

� Apăsaţi butonul [Asociază] 
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� Apăsaţi butonul [Salvează asocierile] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Notă: 

� Rolurile asociate pot fi eliminate prin apăsarea butonului [Şterge 
asocierile] 

� Pot fi efectuate asocieri ulterioare, apăsând butonul 
[Administrează utilizatorii] 

7.1.3. Utilizatori 

Administrează utilizatori, grupuri şi roluri asociate. 

Pentru vizualizarea listei utilizatorilor trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Operaţiile disponibile sunt: Asociază utilizatori la componente, Modifică 
parola, Importaţi utilizatori, Adaugă, Mofdifică, Şterge, Asociază grupuri la 
acest utilizator şi Listează rolurile asociate la acest utilizator. Aceste 
operaţii sunt accesate prin apăsarea butonului [Operaţii] sau prin 
apăsarea de clic dreapta pe înregistrare. 

7.1.3.1 Asociază utilizatori la componente 

Prin intermediul acestei opţiuni, se poate asocia utilizatorul selectat, unei 
componente din arborele organizatoric. 

Pentru asocierea utilizatorului la o componentă, trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Selectaţi utilizatorul  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Asociază utilizatori la componente  

� Selectaţi un grup organizatoric din panoul din stânga 

� Selectaţi un utilizator din panoul din stânga 

� Selectaţi ocupaţia dorită 

� Apăsaţi butonul [Adaugă selecţia] 

7.1.3.2 Importaţi utilizatori 

Prin intermediul acestei opţiuni, se pot importa utilizatori dintr-un fişier XLS 
sau se pot actualiza utilizatorii existenţi. 

Pentru importul de utilizatori, trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Selectaţi utilizatorul  
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� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Importaţi utilizatori  

� Selectaţi fisierul XLS 

� Apăsaţi butonul [Importă] 

7.1.3.3 Adăugarea unui utilizator 

 

Figura 151. Adăugarea unui utilizator 

Pentru adăugarea unui utilizator, trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Selectaţi utilizatorul  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Adaugă 

� Completaţi informaţiile obligatorii marcate cu  

� Opţional, completaţi adresa de email 

� Alegeţi starea contului nou creat: activ sau inactiv 

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

7.1.3.4 Editarea unui utilizator 

Pentru modificarea unui utilizator, trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Selectaţi utilizatorul  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Modifică  

� Editaţi numele /starea contului 

� Apăsaţi butonul [Modifică]  
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7.1.3.5 Ştergerea unui utilizator 

Pentru ştergerea unui utilizator, trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Selectaţi utilizatorul  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Şterge 

� Confirmaţi ştergerea   

� Apăsaţi butonul [Da] din fereastra de confirmare  

7.1.3.6 Modificarea parolei 

Pentru modificarea parolei unui utilizator, trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Selectaţi utilizatorul  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Modifică parola 

� Editaţi noua parolă 

� Apăsaţi butonul [Modifică]  

7.1.3.7 Administrarea grupurilor asociate utilizatorului 

Pentru asocierea utilizatorului la un grup, trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Selectaţi utilizatorul  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Asociază grupuri la acest utilizator  

� Selectaţi un grup din panoul din stânga (este disponibilă selectare 
multiplă) 

� Apăsaţi butonul [Asociază] 

� Apăsaţi butonul [Salvează asocierile] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

7.1.3.8 Lista rolurilor asociate  utilizatorului 

Pentru vizualizarea rolurilor asociate utilizatorului trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori din meniul {Administrare} > {Securitate } 

� Selectaţi utilizator 
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� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Listează rolurile asociate la acest utilizator 

7.2. ORGANIZARE 
Administrează structura organizatorică, funcţiile din organizaţie, disciplinele şi 
legăturile acestora cu structura organizatorică. 

 

Figura 152. Organizare 

7.2.1. Perioade 

Această zonă administrează lista perioadelor şcolare. Operaţiile disponibile 
sunt: adăugare, editare şi ştergere. 

Pentru adăugarea unei perioade şcolare trebuie urmaţi paşii următori: 
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� Accesaţi link-ul Perioadă din meniul {Administrare} > {Organizare} 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea [Adaugă] 

� Completează informaţiile obligatorii marcate cu : nume perioadă, 
data de start şi data de final a perioadei 

� Marchează ca perioadă implicită 

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

 

Figura 153. Adăugare perioadă 

Notă: Atenţie, o singură perioadă poate fi perioadă implicită. O singură 
perioadă va fi marcată drept implicită, alte entităţi organizatorice vor fi definite 
la utilizarea lor. 
 

7.2.1.1 Editarea perioadelor 

 Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita perioade şi pot defini o 
perioadă drept implicită. Pentru editarea unei perioade trebuie selectat 
butonul [Modifică] din meniul {Operaţii}. Va apărea caseta de dialog Modifică 
perioada. Elementele care pot fi modificate sunt identice cu cele necesare 
creării unei perioade. 

7.2.1.2 Ştergerea perioadelor 

 Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge perioade. Pentru 
ştergerea unei perioade trebuie selectat butonul [Şterge] din meniul 
{Operaţii}. Va apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului 
asupra modificării care va fi efectuată. Odată o perioadă introdusă de alte 
entităţi organizatorice, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor 
asocierilor existente.  
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7.2.2. An de studiu 

Această zonă administrează lista anilor de studiu. Operaţiile disponibile sunt: 
adăugare, editare şi ştergere. 

Pentru adăugarea unui an de studiu trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Ani de studiu din meniul {Administrare} > 
{Organizare} 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea [Adaugă] 

� Completează informaţiile obligatorii marcate cu : nume şi numele 
tipului de învăţare 

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

 

Figura 154. Adăugare an de studiu 

7.2.2.1 Editarea anilor de studiu 

 Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita anii de studiu. Pentru 
editarea unui an de studiu trebuie selectat butonul [Modifică] din meniul 
{Operaţii}. Va apărea caseta de dialog Modifică an de studiu, permiţând 
utilizatorului să modifice denumirea anului de studiu. 

7.2.2.2 Ştergerea anilor de studiu 

 Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge anii de studiu. Pentru 
ştergerea unui an de studiu trebuie selectat butonul [Şterge] din meniul 
{Operaţii}. Va apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului 
asupra modificării ce se va efectua. Odată un an de studiu introdus în sistem 
nu poate fi şters înainte de anularea tuturor asocierilor.  

7.2.3. Tip de componentă 

Tipurile de componentă sunt elementele utilizate la definirea structurii 
organizatorice. Tipurile  componentei sunt utilizate ca şabloane pentru 
definiţiile componentei şi, prin urmare, trebuie configurate înainte de 
configurarea structurii organizatorice. Tipurile componentei pot fi create ca 
structură ierarhică şi pot avea orice formă organizatorică. Implicit, poate exista 
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un singur tip de componentă rădăcină. Acest tip de componentă rădăcină 
trebuie plasat în cea mai înaltă structură ierarhică din forma organizatorică.  

La acţionarea link-ului  Tipuri de componte din meniul {Administrare} > 
{Organizare }, apare un mesaj de avertizare „Modificările în această zonă ar 
trebui să se facă după studiul amănunţit al documentaţiei!” 

Modificările asupra elemenelor de structură ale aplicaţiei pot duce la 
imposibilitatea parţială sau totală de utilizare a aplicaţiei de către anumiţi 
utilizatori sau grupuri de utilizatori. Este indicat să se urmărească cu atenţie 
manualul de utilizare, eventual să se consulte un administrator al aplicaţiei.  

 

Pentru adăugarea unei componente în arborele organizaţional trebuie urmaţi 
paşii: 

� Accesaţi link-ul Tipuri de componente din meniul {Administrare} > 
{Organizare } 

� Selectaţi o componentă rădăcină din arborele organizaţional 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Adaugă un nou tip de componentă 

� Introduceţi denumirea în celula corespunzătoare 

� Apăsaţi butonul [Salvează modificări] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

 

Figura 155. Adăugarea unui tip de componentă 

Notă: După adăugare, o componentă poate fi ştearsă utilizând opţiunea  Şterge 
tipurile de componentă selectate. 



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 135 din 170 

7.2.3.1 Editarea tipurilor de componente 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita tipuri de componente. Pentru 
editarea unui tip de componentă trebuie selectat butonul [Modifică tipul de 
componentă selectat]. Va apărea caseta de dialog Modifică tipul de 
componentă, permiţând utilizatorului să editeze proprietăţile  tipului de 
componentă selectat. 

 

Figura 156. Modificarea tipului de componentă 

7.2.3.2 Ştergerea tipurilor de componentă 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge tipuri de componente. Pentru 
ştergerea unui tip de componentă trebuie selectat butoul Şterge tipurile 
componentă din meniul {Opţiuni}. Va apărea un dialog de confirmare pentru 
avertizarea utilizatorului asupra modificării care se va produce. Odată un tip de 
componentă introdus în sistem, acesta nu poate fi şters înainte de ştergerea 
tuturor asocierilor. 

7.2.4. Componente 

Componentele sunt utilizate la definirea structurii organizatorice. 
Componentele pot fi folosite la specificarea unei structuri organizatorice 
ierarhice care va cuprinde utilizatorii în funcţie de ocupaţia lor definită. 
Componentele pot fi structurate numai în baza definirii tipului de componentă 
create anterior. 

La acţionarea link-ului  Componente din meniul {Administrare} > 
{Organizare }, apare un mesaj de avertizare „Modificările în această zona ar 
trebui să se facă după studiul amănunţit al documentaţiei!” 

Modificările asupra elemenelor de structură ale aplicaţiei pot duce la 
imposibilitatea parţială sau totală de utilizare a aplicaţiei de către anumiţi 
utilizatori sau grupuri de utilizatori. Este indicat să se urmărească cu atenţie 
manualul de utilizare, eventual să se consulte un administrator al aplicaţiei.  

 

Pentru adăugarea unei noi componente trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Componente din meniul {Administrare} > 
{Organizare} 
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� Selectaţi o componentă rădăcină din arborele organizaţional  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Adaugă o componentă 

� Introduceţi denumirea în celula corespunzătoare  

� Selectaţi tipul de componentă din celula corespunzătoare  

� Selectaţi un an de studiu din celula corespunzătoare 

� Apăsaţi butonul [Salvează modificări] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

 

 

Figura 157. Adăugarea unei componente 

Tipul componentei care poate fi selectat pentru o nouă componentă este filtrat 
de tipul componentei părinte. 

Notă: După adăugarea unei componente poate fi ştearsă utilizând opţiunea 
Şterge componentele selectate. 

7.2.4.1 Editarea componentelor 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita componente organizatorice. 
Pentru adăugarea unei componente organizatorice trebuie selectat articolul 
Editaţi componenta selectată. Va apărea caseta de dialog Modifică, permiţând 
utilizatorului să modifice proprietăţile componentei organizatorice selectate. 

 

Figura 158. Modificarea componentei 
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7.2.4.2 Ştergerea componentelor 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge componente organizatorice. 
Pentru ştergerea unei componente organizatorice trebuie selectat articolul 
Şterge componenta selectată din meniul {Operaţii}. Va apărea un dialog de 
confirmare pentru avertizarea utilizatorului asupra modificării care se va 
produce. Odată o componentă organizatorică introdusă în sistem, nu poate fi 
ştearsă înainte de ştergerea tuturor asocierilor. 

7.2.4.3 Asocierea intervalelor orare 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia intervale orare la componente 
organizatorice. Pentru asocierea intervalelor orare, editaţi componenta şi 
apăsaţi butonul [Asociază interval orar]. Va apărea fereastra de dialog care 
permite utilizatorului să adauge sau să elimine una sau mai multe perioade 
orare. 

 

 

Figura 159. Asocierea perioadelor orare  

 

7.2.5. Ocupaţii 

Această zonă administrează lista ocupaţiilor. Ocupaţiile sunt utilizate pentru 
diferenţierea utilizatorilor în momentul asocierii acestora la componentele 
organizaţionale. 

Pentru adăugarea unei ocupaţii trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Ocupaţii din meniul {Administrare} > {Organizare}  

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea [Adaugă] 
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� Completează informaţiile obligatorii marcate cu : Nume ocupaţie 

� Opţional, introduceţi o scurtă descriere a ocupaţiei 

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

 

Figura 160. Adăugarea unei ocupaţii  

7.2.5.1 Editarea ocupaţiilor 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita ocupaţii. Pentru editarea unei 
ocupaţii trebuie apăsat butonul [Modifică] din meniul {Operaţii}. Va apărea o 
fereastră de dialog Modifică o ocupaţie care permite utilizatorului să editeze 
proprietăţile ocupaţiei selectate.  

7.2.5.2 Ştergerea ocupaţiilor 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge ocupaţiile. Pentru ştergerea 
unei ocupaţii trebuie selectat butonul [Şterge] din meniul {Operaţii}. Va 
apărea un dialog de confirmare pentru avertizarea utilizatorului asupra 
modificării care se va produce. Odată o ocupaţie introdusă în sistem, nu poate 
fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor asocierilor.  

7.2.6. Ocupaţii pentru tipuri de componente 

Asocierea dintre tipurile de componente şi ocupaţii este necesară pentru ca 
sistemul să poată determina ce ocupaţii ale utilizatorului pot fi prezente în 
componentele organizatorice. 

Pentru asocierea unei ocupaţii la o componentă trebuie urmaţi paşii: 

� Accesaţi link-ul Ocupaţii pentru tipuri de componente din meniul 
{Administrare}>{Organizare } 

� Selectaţi componenta din arborele organizaţiei (panoul stâng) 

� Selectaţi ocupaţia (panoul drept) (este disponibilă selecţie multiplă) 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Asociază ocupaţiile selectate 

� Apăsaţi butonul [Salvează modificările] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 
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Note: 

� Pentru disocierea unei ocupaţii se Selectaţi opţiunea Dezasociază 
ocupaţiile selectate 

� Situaţia asocierii poate fi modificată în Da (adevărat) sau No (fals) 
prin dublă apăsare a celulei corespunzătoare din coloana 
Asociate 

� Situaţia asocierii poate fi modificată şi prin selectarea opţiunii 
Inversează asocierea pentru ocupaţiile selectate  

� Toate modificările se aplică numai după apăsarea butonului 
[Salvează modificări] 

7.2.7. Ocupaţii pentru utilizatori asociaţi la componente 

Ocupaţiile pentru utilizatorii asociaţi la componente  sunt asocierile dintre 
utilizatori, componente şi ocupaţii. Această asociere este restricţionată de 
ocupaţiile asociate tipurilor de componente. Pentru mai multe informaţii 
despre acest subiect puteţi consulta capitolul Ocupaţii pentru tipuri de 
componente. 

Pentru asocierea utilizatorului, ocupaţiilor şi a componentelor trebuie urmaţi 
paşii: 

� Accesaţi link-ul Ocupaţii pentru utilizatori asociaţi la componente  din 
meniul {Administrare}>{Organizare} 

� Selectaţi tipul componentei din arborele organizaţiei (panoul stâng) 

� Selectaţi un utilizator din lista neasociat  

� Selectaţi o ocupaţie din caseta de tip listă 

� Apăsaţi butonul [Adaugă selecţia] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

Notă: O asociere existentă poate fi ştearsă după selectarea acesteia din lista 
asociat şi prin apăsarea butonului [Şterge selecţia]. 

7.2.8. Discipline 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra disciplinele.  

7.2.8.1 Adăugarea disciplinelor 

Disciplinele pot fi adăugate prin selectarea butonului [Adaugă] din meniul 
Operaţii. După selectarea butonului din meniu, va apărea caseta de dialog 
Adaugă o disciplină nouă, permiţând utilizatorului să introducă numele 
disciplinei.  
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Figura 161. Adăugarea unei discipline 

7.2.8.2 Editarea disciplinelor 

Disciplinele pot fi editate prin selectarea butonului [Editaţi] din meniul 
{Operaţii}. După selectarea butonului din meniu, va apărea caseta de dialog 
Modifică disciplina,  permiţând utilizatorului să modifice numele disciplinelor.  

7.2.8.3 Ştergerea disciplinelor  

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge disciplinele definite în sistem. 
Odată o disciplină introdusă în sistem, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea 
tuturor asocierilor. 

7.2.9. Administrarea disciplinelor 

Odată disciplinele definite, utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia 
disciplinele la componente organizatorice şi utilizatori.  

7.2.9.1 Asocierea disciplinelor la componente şi utilizatori 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia disciplinele la componente 
organizatorice şi la utilizatori asociaţi acestora. O disciplină asociată la o 
componentă organizatorică superioară va fi preluată la toate componentele 
organizatorice subordonate. O disciplină poate fi asociată unei componente sau 
unui utilizator selectând componenta sau utilizatorul, selectând disciplina şi 
apăsând butonul [Adaugă disciplinele selectate]. 
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Figura 162. Administrarea disciplinelor 

7.2.9.2 Eliminarea asocierii dintre discipline şi componente 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot elimina asocierile dintre discipline şi 
componentele organizatorice sau dintre discipline şi utilizatori, selectând 
componenta sau utilizatorul, selectând disciplina şi apăsând butonul [Şterge 
disciplinele selectate]. Odată introdusă în sistem, asocierea dintre discipline 
şi componente /utilizatori nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea tuturor 
asocierilor. 

7.2.10. Asocierea  utilizatorilor pentru aprobări 

Această zonă administrează asocierea dintre un utilizator şi rolul utilizatorului 
aprobator. Utilizatorii aprobatori sunt utilizatorii care au drept de aprobare a  
conţinutului educaţional din secţiunile private către secţiunea publică a zonei 
de conţinut. 

La acţionarea link-ului  Asocierea utilizatorilor pentru aprobări din meniul 
{Administrare} > {Organizare }, apare un mesaj de avertizare „Modificările în 
această zonă ar trebui să se facă după studiul amănunţit al documentaţiei!” 

Modificările asupra elemenelor de structură ale aplicaţiei pot duce la 
imposibilitatea parţială sau totală de utilizare a aplicaţiei de către anumiţi 
utilizatori sau grupuri de utilizatori. Este indicat să se urmărească cu atenţie 
manualul de utilizare, eventual să se consulte un administrator al aplicaţiei.  
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Figura 163. Lista utilizatorilor aprobatori 

Pentru  definirea unui utilizator aprobator trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Asociază utilizatorul aprobator din meniul 
{Administrare}>{Organizare } 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Adaugă 

� Apăsaţi  [Utilizator asociat] 

� Selectaţi un utilizator  

� Apăsaţi butonul [Selectaţi] 

� Selectaţi disciplina 

(Dacă nu există selecţie utilizatorul va aproba materialele educaţionale din 
toate disciplinele) 

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 
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Figura 164. Adăugarea utilizatorilor aprobatori 

 

7.2.10.1 Editarea utilizatorilor aprobatori 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita asocierile utilizatorilor la 
discipline în vederea publicării conţinutului educaţional către sectorul public 
din zona de conţinut. Pentru editarea asocierii dintre un utilizator şi o 
disciplină, selectaţi butonul [Modifică] din meniul {Operaţii}. Va apărea caseta 
de dialog Editaţi utilizatorul aprobator, permiţând utilizatorului să modifice 
asocierea disciplinei utilizatorului. 

 

7.2.10.2 Ştergerea utilizatorilor aprobatori 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge asocierile utilizatorilor la 
discipline selectând asocierea utilizator – disciplină şi apăsând butonul 
[Şterge] din meniul {Operaţii}. Dacă o cerere de aprobare este în desfăşurare, 
operaţia de ştergere nu va fi disponibilă înainte de finalizarea cererii.  

7.2.11. Părinţi şi copii 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot asocia părinţi şi copii pentru 
utilizatorii aplicaţiei. 
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Figura 165. Părinţi şi copii 

Pentru administrarea relaţiei părinte – copil trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Părinţi şi copii din meniul 
{Administrare}>{Organizare} 

� Selectaţi un utilizator 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Asociază copii acestui utilizator /Asociază părinţi acestui 
utilizator conform tipului utilizatorului selectat (părinte /student) 

� Selectaţi un utilizator (părinte /student) din panoul stâng (este 
disponibilă şi selectare multiplă) 

� Apăsaţi butonul [Asociază] 

� Apăsaţi butonul [Salvează asocierile] 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare 

7.2.11.1 Asocierea părinţilor la utilizator 

După selectarea unui utilizator, utilizatorii cu privilegii administrative pot 
asocia părinţi utilizatorilor. 
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Figura 166. Asocierea părinţilor la utilizator 

7.2.11.2 Asocierea copiilor la utilizator 

Asocierea copiilor la utilizatori este similară cu asocierile părinţilor la 
utilizatori.  

7.2.11.3 Editarea notificărilor părinţilor pentru utilizatori 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot edita notificările pentru părinţi. 
Posibilele notificări sunt Absenţe, Note, Teme, şi Cursuri. Pentru editarea unei 
notificări utilizatorul trebuie să facă dublu clic în celula dorită şi să bifeze sau 
să debifeze căsuţa. 

 

Figura 167. Notificările părinţilor 
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7.2.12. Tipuri de note numerice 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra tipul de notă 
numerică. 

7.2.12.1 Adăugarea notelor numerice 

Tipul de notă numerică poate fi adăugat prin selectarea butonului [Adaugă 
note de tip numerice] din meniul {Operaţii}. După apăsarea butonului, în listă 
va apărea un nou rând, permiţând utilizatorului să introducă valoarea minimă, 
valoarea maximă şi valoarea notei. Apăsaţi butonul [Salvează Modificările] 
pentru a salva respectiva notă. 

 

Figura 168. Adăugarea notelor numerice 

7.2.12.2 Editarea notelor numerice 

Utilizatorul trebuie să apese de două ori în celulă pentru a edita atributul 
(valoare minimă, valoare maximă şi denumirea notei ). Apăsaţi butonul 
[Salvează modificările] pentru a salva respectiva notă. 

7.2.12.3 Ştergerea notelor numerice 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge notele definite în sistem. 
Odată o notă introdusă în sistem, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea 
tuturor asocierilor. Tipul de notă numerică poate fi şters prin apăsarea 
butonului [Şterge fişierele selectate] din meniul {Operaţii}. 

7.2.13. Tipurile de note calificative 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra tipul de notă 
calificativ. 

7.2.13.1 Adăugarea notelor de tip calificativ 

Tipul de notă calificativ poate fi adăugat prin selectarea butonului [Adaugă 
notă de tip calificativ] din meniul {Operaţii}. După apăsarea butonului, în listă 
va apărea un nou rând, permiţând utilizatorului să introducă valoarea posibilă, 
şi valoarea notei. Apăsaţi butonul [Salvează modificările] pentru a salva 
respectiva notă. 
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Figura 169. Adăugarea notelor calificativ 

 

7.2.13.2 Editarea notelor de tip calificativ 

Utilizatorul trebuie să apese de două ori în celulă pentru a edita atributul 
(valoarea posibilă, şi denumirea notei). Apăsaţi butonul [Salvează 
modificările] pentru a salva respectiva notă. 

7.2.13.3 Ştergerea notelor de tip calificativ 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge notele definite în sistem. 
Odată o notă introdusă în sistem, nu poate fi ştearsă înainte de ştergerea 
tuturor asocierilor. Tipul de notă calificativ poate fi şters prin selectarea 
butonului [Şterge fişierele selectate] din meniul {Operaţii}. 

7.2.14. Intervale orare 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot crea şi administra intervalele orare. 
Intervalele orare sunt utilizate la adăugarea notelor şi absenţelor. 

7.2.14.1 Adăugarea intervalelor orare 

Intervalele orare pot fi adăugate prin selectarea articolului Adaugă din meniul 
{Operaţii}. După apăsarea butonului, va apărea o casetă de dialog, permiţând 
utilizatorului să introducă intervalul orar. Apăsaţi butonul [Adaugă] pentru a 
salva respectivul interval orar. 
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Figura 170. Adăugarea intervalelor orare 

7.2.14.2 Editarea perioadelor orare 

Perioadele orare pot fi editate prin apăsarea butonului [Modifică] din meniul 
{Operaţii}. După apăsarea butonului, va apărea o casetă de dialog, permiţând 
utilizatorului să modifice perioada orară. 

7.2.14.3 Ştergerea perioadelor orare 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot şterge perioadele orare definite în 
sistem. Perioadele orare pot fi şterse prin selectarea butonului [Şterge] din 
meniul {Operaţii}. 

 

 

 

7.3. PREFERINŢE 
Permite utilizatorilor să personalizeze aplicaţia în funcţie de nevoile acestora 
(caractere, culori, setări de conectare, etc.). 

 

 

Figura 171. Preferinţe 
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7.3.1. Preferinţe aplicaţie 

Această zonă administrează parametrii de conectare /acces ai aplicaţiei. 
Preferinţele disponibile sunt: numărul maxim de încercări, intervalul de secunde, 
numărul fişierelor pentru startul progresului, dimensiunea fişierelor pentru 
startul progresului, unitatea de măsură pentru dimensiunea fişierelor, limba 
implicită a aplicaţiei, arată rezultatele studenţilor. 

Numărul maxim de încercări se referă la numărul maxim de încercări ale 
clientului de a se conecta la server (login). Secundele de pauză se referă la 
durata de timp dintre două încercări consecutive ale clientului  AeL de a se 
conecta la server. 

Pentru editarea preferinţelor aplicaţiei trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Preferinţe aplicaţie din meniul {Administrare} > 
{Preferinţe } 

� Definiţi parametrii: numărul maxim de încercări, intervalul de secunde  

� Apăsaţi butonul [Salvează preferinţele] 

 

 

Figura 172. Preferinţe Aplicaţie 

7.3.2. Preferinţele utilizatorului 

Această zonă administrează parametrii de stil ai aplicaţiei. Preferinţele  sunt: 
culoare, utilizare stiluri specifice, utilizare stiluri prietenoase pentru imprimantă, 
format dată şi format oră. 

Pentru editarea preferinţelor utilizatorului trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Preferinţe utilizator din meniul {Administrare} > 
{Preferinţe } 

� Definiţi parametrii: Culoarea temei, Folosiţi stiluri specifice, Folosiţi 
stilurile potrivite pentru imprimantă, Formatul datei, Formatul 
orelor,minutelor şi secundelor, Limba, Afişează mesajul de întâmpinare, 
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Afişează  toate paginile rapide de îndrumare şi Arată un meniu la subsolul 
paginii. 

� Apăsaţi butonul [Salvează preferinţele] 

 

 

Figura 173. Preferinţele utilizatorului 

7.3.3. Stiluri definite de utilizator 

Această zonă permite utilizatorului să definească stiluri proprii (stilul 
ecranului şi stilul imprimantei).  

Pentru definirea stilului ecranului trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Stiluri definite de utilizator din meniul {Administrare} > 
{Preferinţe } 

� Accesaţi sub-meniul {Stiluri ecran} 

� Definiţi valoarea dorită 

� Apăsaţi butonul [Salvare stiluri] 
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Figura 174. Stiluri definite de utilizator 

 

Pentru definirea stilului de imprimare trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Stiluri definite de utilizator din meniul {Administrare} > 
{Preferinţe} 

� Accesaţi sub-meniul {Stiluri imprimare} 

� Definiţi valoarea dorită 

� Apăsaţi butonul [Salvare stiluri] 

7.3.4. Preferinţele paginii de bun venit 

Utilizatorii cu privilegii administrative pot administra mesajele de întâmpinare 
şi imaginile pentru utilizatorii aplicaţiei. 
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Figura 175. Preferinţele paginii de întâmpinare 

7.3.4.1 Editarea mesajelor 

Mesajul implicit şi mesajele utilizatorului pot fi editate. Dacă un utilizator are 
un mesaj personal de întâmpinare, atunci acest mesaj va fi afişat pe ecranul de 
întâmpinare, altfel va fi afişat mesajul implicit.  

7.3.4.2 Editarea Imaginilor 

Imaginea prestabilită şi imaginile utilizatorului pot fi editate. Dacă un utilizator 
are o imagine personală de întâmpinare, atunci această imagine va fi afişată pe 
ecranul de întâmpinare, altfel va fi afişată imaginea prestabilită.  

7.3.4.3 Vizualizarea Imaginilor 

Imaginea prestabilită şi imaginile utilizatorului pot fi afişate într-o fereastră.  

7.3.5. Filtru fişiere importate 

Filtrul pentru fişiere importate permite administratorului sistemului să 
restricţioneze tipurile de fişiere pe care utilizatorul le poate încărca în zona de 
conţinut a sistemului.  

7.3.5.1 Specificarea tipurilor de fişiere care pot fi încărcate 

Lista filtrului pentru fişiere importate cuprinde tipurile de fişiere care sunt 
restricţionate pentru operaţiile de încărcare în zona de conţinut a sistemului. 
Prin apăsarea butonului [Adaugă] din meniul {Operaţii}, administratorul poate 
defini modelul numelor de fişiere care vor fi verificate în momentul operaţiilor 
de încărcare a fişierelor. 



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 153 din 170 

 

Figura 176. Modele 

 

7.3.6. URL-uri configurabile 

7.3.6.1 Adugarea URL-urilor configurabile  

Utilizatorii pot crea şi administra URL-uri configurabile. URL-ul aplicaţiei 
poate fi personalizat într-o formă mai accesibilă.  

URL-urile configurabile pot fi adăugate prin selectarea butonului [Adaugă] din 
meniul {Operaţii}. După apăsarea butonului din meniu, va apărea o casetă de 
dialog, permiţând utilizatorului să introducă un URL al aplicaţiei (ex. /meniu 
/acţiune colaborare ). Apăsaţi butonul [Adaugă] pentru salvarea respectivului 
URL. 
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Figura 177. Adăugarea URL-urilor configurabile 

 

7.3.6.2 Editarea URL-urilor configurabile 

URL-ul aplicaţiei poate fi editat prin selectarea butonului [Modifică] din meniul 
{Operaţii}. După apăsarea butonului din meniu, va apărea o casetă de dialog, 
permiţând utilizatorului să modifice URL-ul aplicaţiei. 

7.3.6.3 Ştergerea URL-urilor configurabile 

Utilizatorii pot şterge URL-ul aplicaţiei definit în sistem. URL-ul aplicaţiei 
poate fi şters prin selectarea butonului [Şterge] din meniul {Operaţii}. 

 

7.3.7. Configurarea URL-urilor 

Utilizatorii pot administra versiunea personalizată a  URL-urilor configurabile. 
Primul pas este definirea unui URl al aplicaţiei (link URL-uri configurabile), 
apoi asocierea respectivului URL al aplicaţiei la un URL personalizat. 

7.3.7.1 Adăugare configuraţie URL-urilor 

Configuraţia URL-urilor poate fi adăugată prin apăsarera butonului [Adaugă] 
din meniul {Operaţii}. După apăsarea butonului din meniu, va apărea o casetă 
de dialog, permiţând utilizatorului să selecteze un URL al aplicaţiei şi să 
definească un URL personalizat. Apăsaţi butonul [Adaugă] pentru a salva 
respectivul URL personalizat. 
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Figura 178. Adăugare configuraţii URL 

7.3.7.2 Editarea configuraţiei URL-urilor   

Configuraţia URL-urilor poate fi editată prin selectarea butonului [Modifică] 
din meniul {Operaţii}. După apăsarea butonului din meniu, va apărea o casetă 
de dialog, permiţând utilizatorului să modifice configuraţia URL-urilor. 

 

Figura 179. Editarea configuraţiei URL-urilor 

7.3.7.3 Ştergerea configuraţiei URL-urilor 

Utilizatorii pot şterge configuraţia URL-urilor definită în sistem. Configuraţia 
URL-urilor poate fi ştearsă prin selectarea butonului [Şterge] din meniul 
{Operaţii}. 

 

Figura 180. Editarea configuraţiei URL-urilor 
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7.4. ATRIBUTE SPECIFICE 
Administrează lista atributelor care pot fi asociate anumitor obiecte folosite în 
meniul {Spaţii de lucru} (ex: lecţii, teste, etc.).  Valorile acestor atribute pot fi 
adăugate acolo. 

 

Figura 181. Atribute specifice 

Atributele specifice sunt mici purtătoare de informaţii care pot fi asociate 
documentelor şi fişierelor stocate în zona de conţinut a sistemelor. 
Informaţiile stocate în atributele specifice pot fi căutate utilizând funcţiile de 
căutare în spaţiul de lucru al utilizatorului. Atributele specifice create pot fi 
utilizate de toţi utilizatorii în documentele şi fişierele acestora. 

7.4.1. Administrarea atributelor specifice 

Atributele specifice pot fi create de către administratori şi pot fi utilizate de toţi 
utilizatorii sistemului. Odată un atribut creat, acesta poate fi utilizat imediat de 
către utilizatori. Odată un atribut utilizat de utilizatorii sistemului, acest atribut 
nu mai poate fi şters înainte de ştergerea tuturor documentelor care utilizează 
respectivul atribut  sau ştergerea asocierii respectivului atribut. 

Pentru adăugarea unui atribut trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Editaţi atributele specifice din meniul {Administrare} > 
{Atribute specifice} 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Adaugă 

� Completează informaţiile obligatorii marcate cu : nume 

� Opţional, introduceţi o scurtă descriere 

� Apăsaţi butonul [Adaugă] 

 

Figura 182. Editarea atributelor specifice 

Notă: După adăugarea unui atribut, acesta poate fi editat sau şters. 
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7.5. CV-URI 
Această zonă administrează CV-urile utilizatorilor. Operaţiile disponibile aici 
sunt: adăugare, editare şi ştergere. Există două posibilităţi de adăugare a CV-
ului: folosind modelul Euro pass şi folosind editorul HTML. 

 

Figura 183. CV-uri 

7.5.1. Editarea CV-urilor 

Pentru adăugarea unui CV, trebuie urmaţi paşii următori: 

� Accesaţi link-ul Editaţi CV-uri din meniul {Administrare}>{CV-uri} 

� Apăsaţi butonul  

� Selectaţi opţiunea Adaugă folosind şabonul Europass (sau Adaugă folosind 
editorul HTML) 

� Completează informaţiile obligatorii marcate cu : Numele  CV-ului 

� Apăsaţi butonul [Validează] 

(Completează informaţiile solicitate) 

� Apăsaţi butonul de salvare 

� Apăsaţi butonul [OK] din fereastra de confirmare  

Note:  

� Un CV existent poate fi editat cu editorul HTML  

� UN CV poate fi redenumit folosind opţiunea Redenumeşte 

� Un CV existent poate fi şters folosind opţiunea Şterge selecţia  

7.6. RAPOARTE 
Această zonă administrează următoarele rapoarte de conectivitate: lista 
utilizatorilor conectaţi la sistem şi lista conectărilor închise (istoricul 
conectivităţii). 
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Figura 184. Rapoarte 

7.6.1. Utilizatori conectaţi 

Administrează o listă a utilizatorilor conectaţi. 

Pentru vizualizarea acestei liste trebuie accesat link-ul Utilizatori conectaţi din 
meniul { Administrare } > { Rapoarte }. Informaţiile disponibile despre 
utilizatorul conectat sunt: nume utilizator, nume, prenume şi IP-ul clientului. 

Utilizatorii conectaţi pot fi deconectaţi astfel: 

� Accesaţi link-ul Utilizatori conectaţi din meniul {Administrare} > { 
Rapoarte } 

� Selectaţi un utilizator 

� Apăsaţi butonul [Deconectează utilizatorii selectaţi] 

 

Figura 185. Utilizatori conectaţi 

7.6.2. Istoria conectărilor 

Administrează o listă a conectărilor utilizatorilor ce au fost inchise. 

Pentru a vizualiza lista, trebuie accesat link-ul Istoricul conectărilor din meniul 
{Administrare}>{Rapoarte}. Lista istoricului conectărilor afişează toate 
conectările utilizatorilor, ora începerii conectării, ora încheierii conectării şi 
alte informaţii, cum ar fi numele gazdei calculatorului utilizat pentru 
conectarea la AeL şi IP-ul asociat respectivei gazde. Lista poate fi filtrată cu 
ajutorul câmpurilor afişate şi poate fi exportată în multiple formate pentru 
utilizare externă. 
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Figura 186. Istoria conectărilor 

7.6.3. Statistici de conectare 

Prezintă numărul de sesiuni de conectare pentru fiecare zi precum şi ora la 
care a început prima sesiune şi ora la care s-a încheiat ultima sesiune. De 
asemenea, se precizează durata intervalului de timp dintre cele două ore 
specificate anterior şi numărul de conectări din acest interval. 

 

Figura 187. Statistici de conectare 
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7.7. LOGURI 

 

Figura 188. Descărcare loguri 

Funcţionalitatea constă în exportul fişierelor cu informaţii de pe server. Odată 
cu selectarea link-ului, Descărcare loguri, se deschide următoarea fereastră 
Selectaţi logurile.  

Pentru a descărca logurile, trebuie selectată o caracteristică din fiecare 
chenar. 

• În chenarul De unde, se pot bifa următoarele caracteristici: 

o LCMS (Learning Content Management System - Sistem de 
mangement al conţinutului de învăţare) 

o CR (Content Repository - zona ce înmagazinează toate 
materialele conţinute în platformă) 

o LCMS şi CR 

• În chenarul De Când, se pot bifa următoarele caracteristici: 

o Logul curent 

o Toate logurile 

Utilizatorii cu drept de administrare au posibilitatea de a descărca logurile 
aplicaţiei. În cazul apariţiei unei erori în fluxul de lucru normal al unui 
utilizator, administratorul sistemului poate să descarce logurile aplicaţiei şi să 
le transmită departamentului de suport tehnic pentru depistarea şi analiza 
problemei de funcţionare a aplicaţiei AeL. 

 

Figura 189. Selectaţi logurile 
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8. FORUM  

Forumul reprezintă un modul în care au loc discuţii pe diferite teme. 
Utilizatorii pot scrie sau vizualiza subiecte de discuţie sau mesaje cu privire la 
o anumită temă. 

Forumurile sunt accesibile în două meniuri: 

• În Forum public. Acest forum este accesibil tuturor utilizatorilor; 

• În Forumuri pentru cursurile planificate sunt accesibile subforumurile 
destinate cursurilor. La aceste subforumuri au acces doar utilizatorii 
înscrişi la cursurile respective. 

Forumul poate fi administrat şi monitorizat prin diferite operaţiuni: ştergerea, 
modificarea, crearea unor noi subiecte de discuţie. Administrarea forumului 
este realizată de administratorul aplicaţiei. 

 

 

Figura 190. Forum 

 

8.1. PREZENTARE GENERALĂ 
Secţiunea dedicată forumurilor din cadrul platformei este meniul [Forum]. 

Pagina de forum este împărţită în 3 secţiuni: 

• Secţiunea informaţii generale care se află în partea de sus a paginii sunt 
următoarele link-uri: 

o Căutaţi – căutarea se poate efectua în toate forumurile sau numai într/un 
anumit forum după cuvinte cheie 



  AeL 6 
  Manual de utilizare 

  Document versiunea: 5.0
  Pagina 162 din 170 

o Subiecte recente – se vizualizează în ordine descrescătoare ultimele 
subiecte 

o Cele mai importante subiecte – se vizualizează subiectele cu cele mai 
multe accesări 

o Listă membrii – se vizualizează lista utilizatorilor 

o Înapoi la pagina de start – utilizatorul trebuie să se conecteze în aplicaţie 

o Logare moderare – specifică moderatorilor 

o Profilul meu – vizualizarea profilului cu posibilitatea de modificare 

o Semnele mele de carte mesaje private – lista subiectele de discuţie 
urmărite 

o Mesaje private – se pot trimite mesaje personale doar către anumiţi 
utilizatori 

• Secţiunea forumuri – sunt vizualizate forumurile 

• Secţiunea informaţii utilizatori – sunt afișate informaţii despre numărul de 
utilizatori, numărul de mesaje postate 

8.2. CREARE SUBIECT DE DISCUŢIE 
În cadrul unui forum se pot adăuga subiecte de discuţie. Pentru a crea un 

subiect de discuţie se accesează butonul . Se introduce numele 
subiectului de discuţie, conţinutul subiectului de discuţie şi se apasă butonul 
[Introduceţi] pentru a trimite în Forum.  

 

Figura 191. Adăugare subiect de discuţie 

Într-un subiect nou de discuţie se pot adăuga fişiere sau sondaje. 

Înainte de a fi trimis pe forum un subiect de discuţie se poate previzualiza cu 
ajutorul butonului [Previzualizare] – odată selectat în partea de sus a paginii 
va apărea o secţiune de previzualizare.  
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8.3. CREARE SONDAJ 
Pentru a crea un sondaj se apasă butonul [Sondaj] la crearea unui subiect de 
discuţie şi se completează întrebarea sondajului cât şi variantele de răspuns.  

 

Figura 192. Creare sondaj 

Numărul de zile pentru care care este valabil sondajul se completează în 
rubrica Rulează sondaj pentru. 

8.4. MODERARE MESAJE 
Moderarea mesajelor este efectuată de utilizatori care au drepturi specifice. 

Prin moderare se înţelege: 

• Editarea unui mesaj al altui utilizator 

• Șterge subiect de discuţie 

• Șterge un mesaj 

• Blochează un subiect de discuţie 

• Mută un subiect de discuţie 

 

8.5. TABLOUL DE CONTROL AL ADMINISTRATORULUI 
Utilizatorii cu rol de administrator au acces la secţiunea de administrare a 
forumurilor. Pentru a intra în secţiunea de administrare a forumului se 
accesează buntonul [Tabloul de control al administratorului] – aflat în partea 
de jos a paginii aşa cum este present in tabelul de mai jos. 
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Figura 193. Tabloul de control al administratorului 

 

8.5.1. Grupuri 

Utilizatorii se pot introduce în diferite grupuri care pot avea permisiuni diferite. 

 

Figura 194. Grupuri 

 

Pentru a crea un grup se urmează pașii: 

• Se apasă butonul [Inserare nou] 

• Se completează numele grupului 

• Se specifică grupul din care face parte 

• Se introduce o descriere a grupului 

• Se apasă butonul [Actualizează]. 
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Figura 195. Creare grup 

 

Pentru a șterge un grup se bifează și se apasă butonul [Șterge ce este 
selectat]. 

Pentru a edita un grup creat se apasă butonul [Apăsaţi pentru a edita]. 

Pentru a edita permisiunile pentru un grup se apasă butonul [Permisiuni]. 

 

Figura 196. Permisiuni 

 

8.5.2. Utilizatori 

În această secţiune sunt vizualizaţi utilizatorii și grupurile la care sunt asociaţi.  
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Figura 197. Utilizatori 

Pentru a modifica informaţiile despre un utilizator se apasă butonul [Editează]. 

Pentru a vizualiza grupurile la care este asociat un utilizator se apasă butonul 
[Grupuri]. 

Pentru a bloca/debloca un utilizator se selectează și se apasă butonul 
[Blochează/Deblochează]. 

8.5.3. Categorii 

Forumurile se pot organiza pe categorii. 

 

Figura 198. Categorii 

Pentru a modifica numele unei categorii se apasă butonul [Apăsaţi pentru 
editare]. 

Pentru a adăuga o categorie nouă se apasă butonul [Inseraţi nou]. 

Pentru a șterge o categorie se selectează și se apasă butonul [Șterge fișiere 
selectate]. 

Pentru a modifica ordinea de afișare a categoriilor se apasă butonul  sau 
. 
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8.5.4. Forumuri 

Platforma permite crearea de forumuri organizate pe categorii. 

 

Figura 199. Forumuri 

Pentru a modifica numele unui forum se apasă butonul [Apăsaţi pentru a 
edita]. 

Pentru a adăuga un forum nou se apasă butonul [Inserare nou]. 

Pentru a șterge un forum se selectează și se apasă butonul [Șterge ce este 
selectat]. 

Pentru a modifica ordinea de afișare a forumurilor dintr-o categorie se apasă 
butonul  

 sau . 

8.5.5. Aprobarea mesajului 

Moderarea mesajelor unui utilizator presupune că acesta va fi vizibil în forum 
numai după primirea acceptului a unui utilizator cu drepturi de moderare. 

Pentru ca un utilizator să fie moderator pe un forum trebuie să fie asociat 
grupului Moderatori iar acest grup să aibă setate permisiunile de moderare. 

 

 

 

Figura 200. Permisiuni moderator 
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8.5.6. Catalogări nivel utilizator 

Fiecare utilizator poate avea un rating în funcţie de numărul de mesaje postate 
pe forumuri.  

 

 

Figura 201. Rating utilizator 

 

Pentru a creea un rating se apasă butonul [Inserează nou]. 

Pentru a șterge un rating se selectează și se apasă butonul [Șterge zona 
selectată]. 

Pentru a edita un rating se apasă butonul [Daţi click pentru a edita]. 

 

8.5.7. Configurare 

În această secţiune se pot efectua diferite configurări specifice forumului.  
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Figura 202. Configurare forum 
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Se pot efectua setări ca: 

• Adresa URL 

• Numele forumului 

• Cuvinte cheie 

• Număr subiecte de discuţie pe pagină 

• Setări de cache 

• Avatar 

• Setarea adresei de email a administratorului forumului 

8.6. EMOTICONURI 
Emoticonurile sunt imagini care se formează cu ajutorul unor combinaţii de 
caractere. 

 

Figura 203. Emoticonuri 

 

Pentru a modifica un emoticon se apasă butonul [Click pentru a edita]. 

Pentru a șterge un emoticon se selectează și se apasă butonul [Șterge zona 
selectată]. 

Pentru a insera un emoticon se apasă butonul [Inserează nou]. 

Pentru a posta sondajul se apasă butonul [Introduceţi]. 

Înainte de a fi trimis pe forum un sondaj se poate previzualiza cu ajutorul 
butonului [Previzualizare]. 

 


