MANUAL DE UTILIZARE
PLATFORMA E-LEARNING
Sistem electronic de învăţare interactivă în
domeniul conducerii afacerii
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Pagina de inceput
Mai jos găsiţi informații despre cum să navigați mai bine și să utilizați platforma:

Primul pas în utilizarea platformei este să introduceți adresa sistemului de învățare electronică:
https://elearning.mentor-trading.ro
Pentru a vă conecta la sistemul de antrenament la distanță, faceți clic pe butonul
Conectare din partea dreaptă sus a ferestrei.
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În ecranul următor, completați detaliile de acces furnizate, în câmpurile corespunzătoare din
formularul de autentificare și apăsați butonul Autentificare.
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Tablou de bord - Prezentare generală a cursurilor
După introducerea credenţialelor dvs., sunteți conectat(ă) la sistemul de învățare electronică și
puteţi accesa pagina Tablou de bord.
De aici puteți alege lecția pe care doriți să o urmați din lista "Cursurile mele" din partea dreaptă
a ecranului.

Pagina «Tablou de bord» este o pagină personalizată pentru fiecare utilizator al sistemului,
unde poate găsi rapid informații despre anunțuri, actualizări de evenimente, sarcini de lecție
(locuri de muncă, teleconferințe virtuale de clasă). Selectând butonul «Personalizează această
pagină» utilizatorul poate configura aspectul și poate adăuga actualizări bloc etc.
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Acesul la curs
Din pagina de start a sistemului de e-learning, utilizatorul poate alege să intre în cursurile
înscrise. Faceți clic pe titlul / imaginea cursului pe care doriți să îl urmați.

Următorul ecran este pagina de pornire a cursului. Dacă lecția conține mai multe module, atunci
spațiul cursului este împărțit în subiecte. În fiecare subiect există materialul corespunzător pe
care îl puteți citi / viziona. În caz contrar, dacă lecția conține un singur modul, atunci mergeți
direct la studiu.
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Studiul materialului didactic
Pentru a începe studiul materialelor, apăsați butonul din ecranul de mai jos «Intră».

Conținutul educațional digitizat din lecție video și SCORM se deschide într-o fereastră nouă.
Pentru o vizualizare optimă, este recomandat să apăsați butonul Maximizare din browserul
Web.

În orice moment doriți, puteți părăsi lecția închizând fereastra.
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Navigarea în materialele educaționale
Deschiderea materialelor dvs. educaționale afișează următorul ecran:
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În stânga (punctul 1) puteți vedea conținutul cursului. De aici puteți alege dacă doriți să mergeti
la o anumită secțiune, fără a participa la întreaga lecție, pur și simplu făcând clic pe numele
secţiunii.
În partea din dreapta jos sunt butoanele de navigare (punctul 2): spre diapozitivul anterior sau
diapozitivul următor.
Alături de aceasta este și bara de timp (punctul 3).
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Punct de evaluare
Există câteva puncte de evaluare pe parcursul cursului.
Evaluarea poate contine: diferite tipuri de întrebări, alegerea răspunsulrilor corecte dintr-o listă
cu opțiuni multiple, etc. De exemplu:
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Odată ce ați finalizat examinarea, veți vedea rezultatele dvs. și, dacă doriți, puteți să revedeţi
întrebările şi atât răspunsurile proprii, cât și cele corecte.
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Functionalităţi
Navigare
Un element de construcție din partea dreaptă a ferestrei centrale a platformei este elementul
de navigație. Acest element conține linkuri către paginile Home, Pagini site și Cursurile mele
 Pagina Home este pagina unde puteți vedea toate cursurile la care
sunteți înscris.
 In cadrul Pagini site veți găsi:
1) Etichetele pe care le puteți căuta în lecții. Etichetele sunt definite
de către profesori atunci când creează fiecare lecție.
2) Calendarul în care este un jurnal de evenimente. Evenimentele pot
fi întâlniri. Cursanţii pot crea evenimente noi. O descriere detaliată va
fi făcută în secțiunea următoare.
Pagina Cursurile mele cuprinde cursurile dvs.
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Gestionare Profil
După intrarea în sistem, este posibil să vă editați profilul selectând săgeata de lângă numele de
utilizator din partea dreaptă sus a ecranului. Din meniul pop-up, selectați «Vezi profilul».

Următorul pas prezintă gestionarea generală a profilului. Pentru a edita profilul, selectați
«Editează profil»
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Pagina care se deschide conţine cu informațiile tale personale:

Vi se permite să modificați informațiile dvs. personale, informațiile personale de contact și să
încărcați o fotografie. După ce ați terminat modificările dorite, faceți clic pe buton «Actualizează
profil» pentru a salva modificările.
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Observaţii
1.

2.

Lecțiile sunt deschise într-o fereastră pop-up. Ar trebui să aveți grijă dacă aveți protecție
împotriva blocării ferestrelor pop-up pentru a le dezactiva pentru sistemul de învățare
electronică, altfel nu veți putea deschide lecția.
În unele lecții, poate fi necesar să aveți instalat Adobe Flash Player® ™, care este
freeware și îl puteți descărca de aici: https://get.adobe.com/flashplayer/
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