Ghid de utilizare al Platformei Moodle

Proiect:

GC-AC Give Competence A Chance
Transparency and Self-employment for migrant workers through
Assesment Center (Transparen?a ?i autoangajare pentru muncitorii emigran?i prin intermediul
Centrului de Evaluare)
Conven?ie n.:
LLP-LDV/TOI/O9/IT/0504
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Prin grija:
If Italia Forma s.r.l.
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Beneficiar:
Provincia Perugia

Da?i Competen?ei o ?ansa
În cadrul proiectului GcaC a fost realizata platforma

entata în acest manual în scopul crearii unui mediu de lucru virtual pentru sprijinirea ?i monitorizarea

dezvoltarii experimentelor în patru contexte de transfer (Centrul ?i Sudul Italiei, Polonia, România).
Platforma nu constituie doar o vitrina în care sunt prezentate produsele realizate ?i rezultatele ob?inute, ci a fost creata ?i cu scopul de a facilita operatorilor ?i
beneficiarilor finali achizi?ionarea metodologiei Assessmentceter, atât din punct de vedere al metodei cât ?i din puncte de vedere al utilizarii instrumentelor

Optarea pentru utilizarea platformei Moodle a fost dictata de necesitatea de a avea un instrument realmente interactiv, care sa poata fi utilizat imediat ?i care
sa poata fi personalizat în raport cu con?inuturile ?i caracteristicile utilizatorilor.
Structura modulara permite o creare facila a cursurilor ?i încarcarea sistematica de noi materiale inclusiv din partea utilizatorilor mai pu?in specializa?i în
domeniul informatic; de asemenea, gra?ie instrumentelor special concepute precum Chat ?i Forum, devine posibila na?terea unei comunita?i de înva?are în care
participan?ii pot activa modalita?i de comunicare aproape neîntrerupte, atât între ei cât ?i cu profesorii lor..

Manualul î?i stabile?te drept obiectiv sa înso?easca profesorii ?i utilizatorii în înva?area func?iilor de baza pentru gestiunea/mentenan?a platformei.

Platforma proiectului poate fi accesata pe pagina de web:
www.gcac-platform.eu
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Participan?ilor la experiment le vor fi furnizate profile personalizate.

Pagina de start a platformei este prezentata în Fig.1.
Pentru a efectua conectarea se pot utiliza doua cele d

acces marcate cu ro?u.
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Fig.1

O data solicitat Login apare urmatoarea schema (Fig.2):
Fig.2

Introduce?i Numele de Utilizator ?i Parola ?i apasa?i tasta

marcata cu ro?u.
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În continuare apare ecranul prezentat în fig. 3, acolo unde este posibil, selecta?i limba de origine.

Fig. 3

Daca pagina introductiva este prezentata totdeauna în limba engleza, materialele se pot vizualiza în limbile:
- Germana
- Engleza
- Italiana
- Româna
- Polona
Dând clic pe limba dorita se ajunge la pagina sec?iunilor.

Pagina principala a cursului este în mod normal alcatuita din trei coloane paralele:
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îl putem vedea în (Fig.4) o data accesat cursul.
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Sunt cinci sec?iuni plus una introductiva, al caror mod de prezentar

Include materialul didactic
modulele de activita?i

?i

Con?ine Blocurile op?ionale cu
ultimele ?tiri, evenimentele
apropiate,
calendarul
?i
compartimentul
activita?ilor
recente

Vom vedea acum modul în care se încarca folderele ?i/sau fiecare fi?ier. Înainte de toate este necesar sa apasa?i func?ia “File” din meniul “Amministrazione”
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Con?ine blocuri pentru gestionarea
cursului, participan?ii, un bloc în care
se listeaza utilizatorii on-line,
compartimentul de Administrare ?i
lista cursurilor.
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Fig.4

În continuare se va deschide ecranul prezentat în Fig.5;
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Fig.5

Tastele din partea de jos permit adaugarea de noi documente. Presupunem ca dorim un folder; activând tasta “Crea una cartella” (creeaza un folder – marcat
cu ro?u) se va deschide pagina ilustrata în continuare:

Vom denumi folderul nostru “Prova” (test) ?i selec?ionam “Crea” (creeaza)
Acum în lista de foldere exista ?i cel creat de noi “Prova” (Fig.6).
Fig.6

Dând clic pe pictograma folderului nostru apare imaginea prezentata în continuare.
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Putem acum sa adaugam în folderul nostru nou sub-foldere sau fi?iere cu ajutorul tastelor marcate cu ro?u (Fig.7).

Fig.7

Pictograma “Cartella superiore” (folder superior) ne întoarce la vizualizarea precedenta. Acest spa?iu e un fel de “magazie” care con?ine toate folderele ?i
fi?ierele incluse în cursuri; ceea ce înseamna ca nu vor fi încarcate direct în cuprinsul cursurilor ci vor fi adunate toate aici. În continuare sunt “importate” în
sec?iunile dorite prin procedura pe care o vom vedea în continuare.

Cum procedam acum sa transferam fi?ierele în sec?iunea dorita?
Trebuie sa activam func?ia “Attiva modifiche” (Activeaza modificari) ?i în interiorul sec?iunii dorite deschide?i fereastra “Aggiungi una risorsa” (adauga o
resursa).

O data deschisa fereastra se va selec?iona elementul “Cartella” (folder) daca se dore?te crearea unui folder nou.

Pagina

10

Ecranul care se va deschide este cel prezentat în Fig.8, de pe pagina urmatoare.

face acest lucru se deschide fereastra în zona “Cartella” marcata cu ro?u; o data deschisa va prezenta lista tuturor documentelor din magazie
Derulând gasim în partea de jos folderul pe care l-am încarcat anterior, “Prova” (Fig. 9).
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Denumim folderul (obligatoriu), furnizam daca este necesar o scurta descriere (facultativa) în fereastra sub nume, ?i importam din magazia noastra. Pentru a
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Fig. 8

Fig.9

Daca însa am fi dorit sa încarcam un singur fi?ier, în fereastra individuala ar fi trebuit sa selectam “Link a file o sito web” (legatura la un fi?ier sau pagina web)
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Îl selectam ?i îl salvam cu ajutorul tastei corespunzatoare.

Ecranul care apare este cel prezentat în Fig.10
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Fig.10

Ca întotdeauna, dam o denumire fi?ierului nostru, introducem la nevoi o scurta descrier

dupa care în zona “Area File o sito web” (zona fi?ierului sau paginii

web) selec?ionam “Scegli un file oppure caricane uno dal tuo computer” (alege un fi?ier sau încarca unul din calculatorul tau) (tasta marcata cu ro?u în
Fig.10).
În acest punct se va deschide fereastra individuala a magaziei noastre; presupunem ca dorim sa adaugam fi?ierul word “Comunicazione e ascolto” (comunicare
?i ascultare); îl selec?ionam din patratul aflat în dreptul fi?ierului ?i dam clic pe “Seleziona” (Selectare) (marcat cu ro?u), Fig.11
Fig.11

O data efectuata aceasta opera?iune, înainte de a salva ?i de a reveni la curs este

e sa va aminti?i ÎNTOTDEAUNA sa activa?i fereastra în zona “Finestra”

(fereastra) ?i sa selecta?i “in una nuova finestra” (fereastra noua) ca în imaginea urmatoare. Acest lucru permite consultarea fi?ierelor pe o pagina
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latformei.
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independenta care poate fi închisa fara a întrerupe na

Vedem cum se prezinta sec?iunile o data întocmite.
Sec?iunea introductiva con?ine un scurt text descriptiv al proiectului Give Competence a Chance pentru a putea dispune de un scenariu de referin?a (Fig.12)
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Fig.12

De asemenea, în aceasta sec?iune gasim doua instrumente:

Fig.13
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exemplu, încarcarea unui nou material. Sa vedem cum: dând clic pe tasta se acceseaza pagina prezentata în Fig.13
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Selec?ionând “News da tutti a tutti” (?tiri de la to?i catre to?i) este posibila postarea mesajelor catre to?i utilizatorii forumului sau se poate comunica, de

În acest stadiu apasa?i butonul

marcat cu ro?u, pentru a accesa pagina, a?a cum se arata în Fig.14 (pagina urmatoare).

Este necesar sa se indice totdeauna subiectul, tot a?a cum este necesar sa se scrie un mesaj în fereastra corespunzatoare.
În cazul în care este vorba de încarcarea de noi date, mesajul ar putea constitui o scurta descriere a documentului încarcat sau se poate utiliza spa?iul pentru a
pune întrebari care ar putea interesa ?i al?i utilizatori.

Dupa cum se poate vederea (tot în fig.14) deasupra ferestrei care gazduie?te textul mesajului se gase?te o bara cu instrumente (marcata cu albastru) similara
celei folosita în programul Word, ?i este posibil sa se confere textului sau unor par?i e acestuia caractere speciale, sa se introduca imagini, sa se intervina în
editare.

Pentru a insera anexe la mesaj, este necesar sa se apese pe butonul

marcat cu ro?u, parcurgând lista pâna la fi?ierul dorit.

Fig.14
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Limita maxima a dimensiunii anexelor este de 8 MB.

În ceea ce prive?te chat room, prin accesarea acesteia se deschide imaginea prezentata în Fig.15Î

Fig.15
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ite forumului prin intermediul butonului corespunzator.
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In sfâr?it, o data scris textul ?i încarcate eventualele anex

Intrând în Chat se deschide o fereastra secundara în care se poate comunica în timp real cu al?i utilizatori conecta?i, scriind în câmpul corespunzator (marcat cu

Titlu, scurta descriere, documente (împar?ite în foldere).
Luam ca exemplu sec?iunea 2 (mai pronun?ata), prezentata în Fig.16
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Continuând navigarea se acceseaza mediul de lucru propriu ?i corect, format din 5 sec?iuni structurate astfel:
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ro?u ?i dând clic pe “Invio” (trimite) pe bara cu butoane)

Fig.16

Dupa cum se poate vedea, materialele sunt organizate în foldere obi?nuite; deschizându-le, se acceseaza fiecare fi?ier care se poate apoi salva, printa, sau pur ?i
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simplu consulta.
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Prezentul proiect este finan?at cu sprijinul Comisiei Europene. Autorul este
unicul raspunzator pentru aceasta publica?ie iar Comisia î?i declina orice
raspundere privind utilizarea informa?iilor cuprinse în aceasta.
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Polska

Life e .V.
Deutschland
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