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1. INTRODUCERE
Dezvoltarea tehnologiei informaţiei si comunicatiilor a condus la nuantarea modului clasic
de a invata. Resursele Web au devenit aproape indispensabile in predare, invatare si
evaluare. Noile tehnologii ofera o gama variata de aplicatii, metodele conventionale de
predare avand din ce in ce mai mult o alternativa viabila. Aplicatiile Web sunt mult mai
complexe, accesibile si variate, astfel cei care invata pot accesa de acasă resursele
necesare, doar cu cateva click-uri.
Lansat în anul 1997, ADL defineşte şi propune materiale proprii de învăţare - „obiecte de
conţinut”, standardizate din anul 2001–SCORM (Sharable Content Object Reference
Model). În acelaşi timp ADL pune la dispoziţie instrumente de creare şi mijloace de
exploatare a acestor „obiecte de conţinut” în interes didactic.
Astfel, întreg procesul educaţional este condus de o aplicaţie LMS (Learning Management
System) care este o platformă software modernă ce integrează crearea, predarea,
învăţarea şi gestiunea conţinutului. De asemenea platforma de eLearning oferă suport
pentru testare şi evaluare, pentru administrare conţinut şi utilizatori cât şi pentru
monitorizarea procesului de învăţământ (arhive, analize, rapoarte, statistici). LMS poate fi
folosit pentru învăţarea condusă de profesor sau pentru învăţarea independentă.
Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare susţine
introducerea sistemului de învăţământ complementar de tip eLearning în vederea
asigurării unei pregătiri de calitate.
Actualul ghid este destinat celor care urmează cursul online „Managementul resurselor în
NATO” şi urmăreşte familiarizarea tuturor acestora cu modul de utilizare a platformei de
învăţământ la distanţă. Cursul se desfăşoară în baza acordului dintre Şcoala NATO de la
Oberammergau, Germania şi Departamentul Regional de Studii pentru Managementul
Resurselor de Apărare, Braşov, România.
În prezent acest curs este găzduit pe platforma DIDAD-ILIAS rezidentă pe serverul
Departamentului pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă din cadrul Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I“.
Ilias este un sistem performant de administrare şi gestionare a procesului educaţional,
care permite realizarea şi dezvoltarea învăţământului la distantă (e-learning) folosind
tehnologia WEB.
ILIAS permite realizarea eficientă de cursuri integrale sau de materiale pentru cursuri cu
ajutorul unor instrumente şi modele standardizate pentru procesele de lucru şi învăţare în
sistemul eLearning. De asemenea asigură administrarea eficientă a resurselor (conţinut şi
utilizatori) şi monitorizarea lor.
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2. Crearea şi accesul la un cont nou
Accesul pe platforma DIDAD-ILIAS este de tip login (username şi parolă) şi se obţine după
crearea contului de către administrator. Ulterior datele de logare sunt comunicate
utilizatorului prin intermediul mail-ului. Mai departe utilizarea resurselor de învăţare puse
la dispoziţie de platformă este controlată de administratorul aplicaţiei.
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După autentificarea utilizatorului se va deschide interfaţa următoare:

Imediat dupa prima conectare reuşită la platforma DIDAD-ILIAS se afişeaza
lista de instrumente şi servicii accesibile utilizatorului curent: Personal Desktop,
Repository, Search, Mail şi Last Visited, fiecare dintre acestea putând cuprinde o bară
de meniuri cu submeniuri.
PERSONAL DESKTOP este spaţiul personal pentru organizarea proceselor de
lucru şi de invăţare pe platformă;
REPOSITORY este locul în care se păstrează toate materialele de lucru şi de
învăţare (obiectele de conţinut, obiectele de învăţare, serviciile de comunicare,
testele şi evaluarile precum şi celelalte materiale);
SEARCH este un instrument de căutare a unui obiect în spaţiul general
“Repository”;
MAIL este un instrument care realizează comunicarea între utilizatori şi asigură
gestionarea mesajelor acestora.
Posibilitatea de părăsire a aplicaţiei DIDAD-ILIAS prin comanda Logout
NOTĂ: Aceasta este modalitatea recomandată de închidere a sesiunii de lucru pe
platformă. Întotdeauna este bine să ieşiţi cu “logout” pentru a evita eventualele
pierderi de date sau blocaje ale aplicaţiei.
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3. Setarea configuraţiei profilului
Configurarea profilului pentru utilizatorul curent se face prin Personal
Desktop-Personal Profile şi permite pe de o parte modificarea unor date personale,
iar pe de altă parte “personalizarea” pentru o mai bună vizibilitate a contului de
utilizator în cadrul platformei, după cum se vede în figura următoare:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

modificarea unor date de identitate ale utilizatorului (prenume, nume, titlu)
adaugare poză personală (încărcată dintr-un fişier, upload)
schimbare parolă
modificare date de contact (loc de muncă, telefoane, adresă de mail)
activarea stării de vizibilitatea a utilizatorului în cadrul platformei, Public Profile
selectarea câmpurilor care devin publice, vizibile (exemplu: poză, loc de muncă,
adresă de mail)
7. setări personale privind modul de afişare a informaţiilor prezentate de platforma
LMS (exemplu: afişarea tabelelor, afişarea tuturor utilizatorilor prezenţi/conectaţi
simultan cu utilizatorul curent )
8. comanda Save pentru actualizarea datelor modificate
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4. Organizarea desktop-ului personal al utilizatorului
În cadrul tab-ului Personal Desktop utilizatorul primeşte informaţii suplimentare de la
platformă , pe care le poate personaliza “masa de lucru” după propriile preferinţe, astfel:

1. afişarea noilor mesaje primite
2. afişarea obiectelor personale de lucru/studiu care pot fi detaliate prin comanda
Show Details
3. aranjarea obiectelor personale de lucru/studiu după tipul sau locul lor, cu comanda
Order by type, Order by location
4. afisarea calendarului
5. vizualizarea numărului de utilizatori prezenţi în acel moment pe platformă
6. aranjarea desktop-ului după preferinţe prin accesarea link-ului Block Management
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5. Desfăşurarea cursului şi parcurgerea unei discipline
Cea mai importantă secvenţă desfăşurată pe o platformă LMS este parcurgerea cursului
online la care utilizatorul are acces.
În cazul de faţă este cursul „Managementul resurselor în NATO” care poate fi accesat
făcând click pe item-ul cu acelaşi nume. În urma accesării acestui link se va deschide
următoarea fereastră în care aveţi acces la următoarele resurse:
-

Forumul de dezbateri
Modulele cursului „Managementul resurselor în NATO”
Testele de evaluare

Prin accesarea unui modul se va deschide într-o fereastră nouă,asemănătoare imaginii
următoare, SCORM player-ul în care puteţi observa următoarele:
- pe coloana din stânga este prezentată structura modului.
- în partea centrală se va deschide conţinutul lecţiei
- în fereastra centrală în partea de sus şi de jos a acesteia apar butoanele „Previous”
şi „Next” acestea fiind folosite pentru navigare.
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6. Accesarea testelor
La finalul fiecărei părţi se va activa conform programei orare testele corespunzătoare
pentru verificarea cunoştinţelor. Accesarea testului se face prin accesarea link-ului cu
numele corespunzător la fel ca în figura următoare:

Fereastra care se va deschide vă permite începerea testului prin apăsarea Butonului „Start
the Test”:

Imaginea umătoare este un exemplu din desfăşurarea unui test.
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Alegeţi pentru fiecare întrebare răspunsurile corecte şi bifaţi-le. Pentru navigarea în cadrul
testului aveti butoane „Next” şi „Previous”. Butonul „Suspend Test” permite suspendarea
temporară a testului iar apoi la accesarea testului în loc de butonul „Start Test” va apărea
butonul „Resume Test” la fel ca în imaginea următoare.

La finalul testului, pe pagina ultimei întrabări va apărea butonul „Finish the test” prin
apăsarea căruia finalizaţi testul. ATENŢIE ! După apăsarea acestui buton testul se
încheie şi nu se mai pot face modificări la răspunsuri .
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7. Folosirea modulului Forum
Forumul găzduieşte discuţiile între membrii afiliaţi unui curs/discipline. Este un mijloc pus
la dispozitia cursantilor pentru realizarea comunicării atat între ei dar mai ales între ei şi
tutori fiind recomandată acesta modalitate de comunicare pentru clarificarea noţiunilor sau
aprofundarea anumitor concepte. Forumul trebuie privit asemenea unei săli virtuale de
clasă în care fiecare îşi poate aduce contribuţia în dezbaterea unui topic.
În cazul cursului “Managementul resurselor în NATO” cursanţilor le este pus la dispoziţie
un forum folosit atat pentru dezbaterea unor chestiuni cât şi pentru afişarea informaţiilor de
interes general.
La accesarea link-ului „Forum” din secţiunea Personal Desktop se va deschide
următoarea fereastră:

În cadrul forumului puteti vizualiza şi comenta topic-urile deja existente sau crea un topic
nou.
Pentru crearea unui topic nou folosiţi butonul „New Topic” şi introduceţi datele necesare la
fel cum este exemplificat în figura următoare:

12

13

8. Folosirea serviciului Mail
Serviciul MAIL oferit de aplicaţia LMS permite transmiterea/recepţionarea de mesaje la/de
la utilizatori, în mod intern (prin platformă) sau prin “forward” la o adresă de mail externă
(este adresa inclusă în formularul de înregistrare).

Serviciul MAIL de pe platforma DIDAD ILIAS este organizat şi funcţionează ca o aplicaţie
tipică de e-mail.
Serviciul permite:
- realizarea comunicarea între utilizatori (afişare mesaje recepţionate, compunere
mesaje, administrare adrese, reguli de scriere a unui mesaj);
- asigură gestionarea mesajelor acestora cu Mail Folders având posibilitatea de
stocare individualizată prin User Folders
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