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Accesul 

Accesul la portal se face accesând adresa  

http://s139.central.ucv.ro/step-cursuri/ 

Sau din pagina proiectului: 

http://feaa.ucv.ro/step/ 

urmând link-ul 

http://feaa.ucv.ro/step/index.php/evenimente/103-acess-catre-portalul-de-elearning 

Veți putea accesa astfel Platforma Moodle asociată. 

 

Fiecare membru al proiectului are cont pe platformă, primind un username și o parolă de acces. Dacă 

nu o mai aveți, este simplu să o resetați, folosind adresa de email pe care ați declarat-o în proiect. 

Dacă nu o mai știți, vă rog să dați un email administratorului (cristi.etegan@gmail.com) pentru a o 

afla. 

Mergem la Autentificare. În pagina deschisă dăm click pe Aţi uitat numele de utilizator sau parola? 

http://s139.central.ucv.ro/step-cursuri/
http://feaa.ucv.ro/step/
http://feaa.ucv.ro/step/index.php/evenimente/103-acess-catre-portalul-de-elearning
https://moodle.org/
mailto:cristi.etegan@gmail.com
http://s139.central.ucv.ro/step-cursuri/login/index.php
http://s139.central.ucv.ro/step-cursuri/login/forgot_password.php


 

Va apărea o fereastră unde veți putea scrie adresa de email pentru recuperarea parolei: 

 

Veți primi pe email un link pentru resetarea parolei. Vă rog să căutați și în spam, dacă găsiți emailul 

acolo bifați că nu este spam sau mutați-l în Inbox, pentru a nu mai fi marcat ca spam în viitor. 

Odată logat, veți avea acces la Dashboardul personal (Tabloul de bord) 

 

 

În cazul mentorilor, aceștia au ca activități așa numitele Activități mentorat, alături de grupa lor. 



Accesul se face dând click pe numele cursului. Activitatea se desfășoară sub formă de forum. Orice 

intervenție pe forum va fi vizibilă membrilor grupei, care vor putea participa la discuție. De 

asemenea, trebuie să vă înscrieți la acel forum, pentru a primi mesajele celor din grup. 

 

 

 

În mesajul postat se pot introduce, în afară de text – imagini, linkuri youtube sau orice fel, puteți 

înregistra un mesaj audio sau video, în funcție de browserul folosit. De asemenea, se pot atașa fișiere 

de maximum 128MB. 

 

În cazul cursurilor care au alt format decât cel Social, care implică interacțiunea printr-un forum, 

există cursuri cu format diferit, cum ar fi acela de lecții (Teme). În principiu, cursurile din proiect au 

fost proiectate pentru 4 teme, dar ele se pot modifica. Există, pentru fiecare curs, un meniu de setări, 

situat în zona din dreapta paginii. 



 

 

Editează setări – Se editează setările cursului, cum ar fi numele său, datele între care se desfășoară și 

este afișat pe site, sumarul text al cursului, la care se pot adăuga și fișiere imagine de sumar. 

De asemenea, se poate stabili și formatul cursului: 

 

Formatul de curs determină modul de afișare a paginii de curs. 

 Format SCORM - Pentru afişarea unui pachet SCORM în prima secţiune a paginii de 
curs (ca alternativă la folosirea modulului SCORM/AICC) 

 Format social - Pe pagina de curs se afişează un forum. 
 Format lecţii - Pagina de curs este organizată în secţiuni asemănătoare unor lecţii. 
 Format săptămânal - Pagina de curs este organizată în secţiuni săptămânale, prima 

săptămână începând la data de început a cursului. 

În cazul cursului organizat pe teme (lecții), pentru fiecare temă se pot stabili: 

Numele temei, fișiere atașate, insrearea de diverse resurse disponibile cursanților. Pentru a 
putea fi modificate, trebuie activat modul de editare. 



 

În acest caz, se pot edita resursele puse la dispoziție de curs. 

 

Se poate edita numele lecției, se poate insera o nouă resursă. 

Moodle permite încărcarea de resurse în curs, crearea unei legături către un fişier sau către o pagină 

web externă, introducerea unei etichete care să conţină instrucţiuni şi informaţii suplimentare 

referitoare la o secţiune a cursului. Pentru a încărca şi organiza resurse şi pentru a crea şi edita o 

pagină text poate fi folosit editorul text. 



 

Cele mai folosite activități / resurse sunt 

Alegere - Modulul opțiuni permite profesorului să pună o 

întrebare şi să specifice mai multe opțiuni de răspunsuri. 

Chat - Modulul chat permite participanților să aibă o 

discuție sincronă (în timp real) prin intermediul platformei. 

Aceasta este o modalitate utilă de a schimba păreri și de a 

discuta orice subiect. Modul de utilizare a camerelor de 

chat este destul de diferită față de forum-uri unde 

comunicarea se face de obicei asincronic. 

Feedback - Modulele de feedback permit crearea de 

sondaje personalizate. 

Forum - Modulul Forum permite participanților să poarte 

discuții asincrone. 

Glosar - Modulul Glosar permite participanţilor să creeze şi 

să menţină o listă de definiţii, ca în cazul unui dicţionar. 

Intrările în glosar pot fi asociate (linked) automat cu 

termeni identici oriunde ar apărea cuvintele sau frazele 

conceptului în întreg cursul. 

Lecție - Modulul Lecţie permite instructorului să creeze o 

experienţă de învăţare care se adaptează la progresul 

cursantului prin o serie de pagini care conţin întrebări. 

Lucrare - Modulul permite unui profesor să comunice 

sarcini, să strângă lucrări și să ofere note și feedback. 

 

Studenții pot trimite orice conținut digital (fișiere), cum ar 

fi documente prelucrate de text, foi de calcul, imagini sau clipuri audio și video. În mod alternativ, sau 

în plus, modulul lucrare  poate solicita studenților să scrie text direct în editorul de text. Studenții pot 

depune lucrarea individual sau ca membru al unui grup. 

Test - Activitatea de testare permite unui profesor să creeze teste cuprinzând întrebări de diferite 

tipuri, inclusiv alegere multiplă, potrivire, răspuns scurt și numeric. 

 

Profesorul poate permite rularea testului de mai multe ori, cu întrebările amestecate sau selectate la 

întâmplare din banca de întrebări. Poate fi setat un timp limită pentru răspunsuri. 

 

Fiecare încercare este marcată automat, cu excepția întrebărilor de eseu, iar nota este înregistrată în 

caietul de sarcini. 

 

Profesorul poate alege când și dacă sunt arătate indicii, feedback și răspunsuri corecte elevilor. 

 

Se pot folosi teste 

      Ca examene de curs 



      Ca mini-teste pentru citirea misiunilor sau la sfârșitul unui subiect 

      Ca practică de examen folosind întrebări din examene trecute 

      Pentru a oferi feedback imediat despre performanță 

      Pentru autoevaluare 

 

Dosar (Folder) - Modulul folder permite unui profesor să afișeze un număr de fișiere conexe într-un 

singur folder, reducând defilarea pe pagina cursului. Un folder arhivat poate fi încărcat și dezarhivat 

pentru afișare, sau se poate crea un folder gol și se pot încărca fișiere în el. 

Pagină - O pagină permite să se afișeze și editeze o pagină web într-un curs. 

Resursă – Este vorba de resursa de tip fișier, cea mai uzitată formă de partajare a informațiilor din 

curs. 

Modulul de fișiere permite unui profesor să ofere un fișier ca resursă de curs. Când este posibil, 

fișierul va fi afișat în interfața cursului; în caz contrar, studenții vor fi solicitați să o descarce. Fișierul 

poate include fișiere de asistență, de exemplu, o pagină HTML poate avea imagini încorporate. 

 

Rețineți că studenții trebuie să aibă software-ul adecvat pe calculatoarele lor pentru a deschide 

fișierul (Adobe Reader în cazul fișierelor de tip PDF, Microsoft Word sau echivalent în cazul fișierelor 

doc, docx). 

 

Acest document se va edita în continuare. 


