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ANGAJAMENTELE CURSANȚILOR ȘI ORGANIZATORILOR DE CURSURI 

CURSUL MEU ON-LINE 

GHIDUL 

CURSANTULUI 

Dumneavoastră: 

Respectați orarul și participați la activități. Dacă sunteți indisponibil sau în întârziere, va 

trebui să vă anunțați tutorele. Dacă nu puteti participa la întalnirea programată cu 

tutorele via zoom, ora va fi considerată ca fiind efectuată. 

 

Tutorele: 

Este primul interlocutor al dumneavoastră. Răspunde întrebărilor tehnice, practice și 

pedagogice. Vă corectează lucrările, animează sesiunile orale și vă evaluează la sfârșitul 

anului. De asemenea, este cel care face legătura dintre dumneavostră și toți ceilalți. 

Contactați-l în cazul în care întâmpinați probleme. 

 

Coordonatorul pedagogic: 

Dacă întâmpinaţi dificultăţi în învăţarea limbii franceze, vă puteţi adresa Directoarei de 

cursuri IFI. 

Contact: 0741105045 (Anca Bucuci, assitent cursuri si examene). 

 

Administratorul platformei: 

Se ocupă de aspectele tehnice (încărcarea materialelor video, a documentelor, 

gestionarea platformei, etc.). Îi puteți trimite un mesaj prin intermediul tutorelui 

dumneavoastră. 

Învățarea la distanță necesită o motivație puternică și timp. Faceți parte dintr-o echipă în 

care fiecare membru are un rol și obligații. 
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CURSUL 

CONȚINUTURILE 

Cursul „standard” este compus din: 

 
- o primă unitate zero pentru a vă familiariza cu dispozitivul și conținutul. 

- 5 unități. 

- o evaluare la distanță la sfârșitul sesiunii. 

 

 
Veți avea între 6 și 7 ședințe orale cu tutorele dumneavoastră. Prima ședință își propune 

să permită conectarea optimă pe platformă și înțelegerea funcționării cursului. 

 
Calendarul cursului și datele întâlnirilor cu profesorul via zoom vă sunt comunicate 

prin intermediul Serviciului de Inscrieri, înainte de validarea înscrierii. 

 
La începutul fiecărei unități, tutorele vă trimite obiectivele și temele. Ulterior, vă puteți 

organiza temele după cum doriți. 

 
La sfârșitul fiecărei unități va trebui să realizați o temă finală și să o trimiteți tutorelui 

pentru a vă evalua. 

 
Pentru a primi certificatul final, vi se va solicita să fi desfășurat activitățile propuse în 

unități și în micile quiz-uri precum și să fi obținut o notă la evaluarea finală. 
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ACCESUL LA CURS 

ACCESUL LA CURS 
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Navigați pe curs 

ORGANIZAREA CURSULUI 

ACCESUL LA CURS 

 
- O activitate de familiarizare (DESCOPĂR). 

- O activitate de înțelegere scrisă și una de înțelegere orală (CITESC; DESCHID 

OCHII). 

- Activități de gramatică, de lexic și de pronunție (OBSERV ȘI PRACTIC). 

- Sarcinile scrise și orale (ACȚIONEZ ȘI REACȚIONEZ). 

Sarcinile scrise sunt propuse în interacțiune pe forum. Exercițiile de    

exprimare orală se desfasoară prin intermediul platformei moodle și al 

comunicării cu profesorul via zoom. Durata și temele ședintelor la distanță 

depind de nivelul lingvistic la care ați fost evaluat. 

- Un exercițiu final de realizat și trimis la finalul unității (FAC BILANȚUL). 
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Alte funcționalități: 
 

- vizualizarea meniului din dreapta 
- motor de căutare 
- alerte 

Consultați progresul dumneavoastră 

Cuprinsul 

 
O unitate de curs: 

 
- Lecția 

- Forumul 

- Exercițiul 

- Micul quiz 

NAVIGAȚI PE PLATFORMĂ 

NAVIGAȚI PE PLATFORMĂ 

Cursurile dumneavoastră 
Tabloul dumneavoastră de bord 
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Explicația gramaticală 

Jocurile 

URMĂRIȚI FORUM-URILE 

NAVIGAȚI PE PLATFORMĂ 



7 
 

 

Urmăriți forum-urile Urmăriți forum-urile 

Trimiteți lucrarea tutorelui 

dumneavoastră 

TEMA FINALĂ 

URMĂRIȚI FORUM-URILE 
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Versiuni de browsere recomandate: 

- Google Chrome (ultima versiune  actualizată) 

- Mozilla Firefox (ultima versiune  actualizată) 

 
Verificați totodată instalarea: 

- Adobe Flash Player (pentru calculator) 

 
Cursurile sunt de asemenea compatibile cu anumite tablete iPAD și alte 

tablete, dar recomandăm realizarea cursurilor pe calculator. 

Dacă întâmpinați probleme tehnice, trimiteți un mesaj tutorelui dumneavoastră 

în care îi descrieți detaliat problema. Tutorele va transmite mesajul 

administratorului tehnic. Este foarte important să precizați un număr cât mai 

mare dintre următoarele aspecte: 

 
- Numele, prenumele și identificatorul; 

- Nivelul/ unitatea/ pagina; 

- Dispozitivul utilizat: MAC, PC, tabletă; 

- Navigatorul utilizat și versiunea acestuia; 

- O descriere specifică a problemei și a modului în care aceasta s-a produs; 

- Capturi de ecran, în măsura posibilităților. 

 
Odată ce aveți aceste informații, le puteți transmite tutorelui dumneavoastră. 

Dispunând de toate aceste elemente, el vă poate oferi o primă soluție. 

PRECONDIȚII TEHNICE 

PRECONDIȚII TEHNICE 


