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Cuprins

Free Open Source Software
Informaţii despre adoptarea 
FOSS în eLearning
Platforma Moodle
Platforma ATutor
Claroline
Alte soluţii
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FOSS
Richard Stallman: „Free software”

⇒ utilizatorul are următoarele libertăţi: 
de decizie asupra modului de utilizare, 
de utilizare a programelor în orice scopuri, 
de experimentare şi analiză, 
de distribuţie, de îmbunătăţire 

Bruce Perens: „open-source”
acces la libera utilizare a codului sursă, 
libertate de redistribuţie, însă incluzând licenţa de 
utilizare fără restricţii suplimentare, 
obligativitatea de furnizare a codului sursă, 
libertatea de creare a unor poduse derivate, 
păstrarea intergrităţii codului creat de un anumit 
autor, 
inexistenţa discriminărilor faţă de unele persoane, 
grupuri, domenii, preocupări, 
licenţa de utilizare trebuie să nu fie specifică unui 
produs software sau să restricţioneze un alt produs
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Prerogativele FOSS în educaţie

Costuri reduse
Siguranţă, performanţă, securitate
Capacitate de dezvoltare pe termen 
lung
Filosofie deschisă
Alternativă la piraterie software 
Posibilitate de adaptare regională
Învăţarea din codul open-source
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Aspecte adoptare FOSS

Tipul resurselor deja disponibile
Interoperabilitate standarde folosite
Scalabilitatea sistemului adoptat
Sitemul pedagogic adoptat
Funcţionalităţile vizate
Cerinţele pentru testări şi examene 
on-line
Claritatea şi extensibilitatea codului
Unelte de administrare
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Info FOSS eLearning
OSS Watch (http://www.oss-watch.ac.uk/) 
oferă consiliere neutră şi competentă asupra 
produselor software free şi open-source
IOSN (International Open Source Network -
http://www.iosn.net/education): studii de caz 
asupra utilizării de software open-source în 
educaţie în regiunea Asia-Pacific.
SIGOSSEE / JOIN! (http://www.ossite.org) 
oferă informaţii, consultanţă şi suport pentru 
utilizarea de software open source în educaţie: 
alegerea platformei, probleme didactice şi 
organizatorice.

First Inventory - eLearning and OSS Projects 
in Europe: 
www.ossite.org/activities/firstinventory
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Moodle
Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (http://www.moodle.org) 
Destinat producerii de cursuri bazate pe Internet, 
oferind suport pentru securitate şi administrare 
Comunitate amplă de utilizatori şi dezvoltatori
Codul sursă scris în PHP utilizând baze de date 
MySql şi PostgreSQL
Originea: proiect educaţional dezvoltat de 
Martin Dougiamas la Curtin University of 
Technology
Versiunea 1.0 a Moodle: lansată la 20 august 2002
Actualmente: utilizat în universităţi, licee, şcoli 
primare, organizaţii non-profit, companii private, 
dar şi de profesori independenţi şi chiar de părinţi
Situl moodle.org ⇒ punct central de informare, 
discuţie şi colaborare (12038 situri din 157 ţări)
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Moodle | Resurse necesare

Un server Web (e.g. Apache);
Limbajul de scripting PHP, cu 
următoarele facilităţi activate: 
biblioteca GD (cu suport pentru 
formatele JPG şi PNG), biblioteca zlib, 
suportul pentru sesiuni, suport pentru 
upload de fişiere. Este necesar, de 
asemenea, să fie inhibat modul de 
lucru „Safe Mode”
un server de baze de date: 
MySQL sau PostgreSQL
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Moodle | Instalare

Descărcare: 
http://moodle.org/download/
şi transfer
Creare director de date în afara 
directorului Web
Crearea unei noi baze de date 
(ex. „moodle”)
Configurare: 
http://nume_server/moodle/admin
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Moodle | Administrare
Configurarea de: variabile sistem, setări ale 
sitului Web, teme de stil de afişare, limbă, module 
instalate, blocuri, filtre de text, copii de siguranţă;
Managementul utilizatorilor: autentificare, 
adăugare de noi utilizatori (inclusiv importând datele 
despre conturi dintr-un fişier), editarea datelor 
despre utilizatori, asignare de drepturi de 
administrare, creare de noi cursuri, predare a unor 
cursuri, înregistrare de studenţi la un curs;
Definirea de cursuri grupate pe categorii şi 
asignarea de utilizatori acestora;
Evidenţa tuturor activităţilor
(prin intermediul „log”-urilor) din cadrul sitului;
Publicarea de fişiere generale în cadrul sitului şi 
realizarea unor copii de siguranţă externe
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Moodle | Administrare
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Moodle | Profesori

Postare pe Web a unor materiale create 
cu diverse aplicaţii
Editarea on-line a materialelor în format 
HTML şi text 
Diversele cursuri existente la un moment 
dat pot fi grupate pe categorii
Setări curs
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Moodle | Profesori

Turn editing on ⇒ pt. a începe editarea
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Moodle | Editare
– editarea de conţinut în format text simplu sau HTML;
– ascunderea unui conţinut pentru a nu fi vizibil 

studenţilor;
– trecerea unei secţiuni ascunse în starea disponibilă 

studenţilor;
– schimbarea setării referitoare la modul de grupare a 

studenţilor;
– evidenţierea secţiunii asociate ca fiind cea curentă;
– deschiderea unei pagini separate conţinând explicaţii 

despre modul de efectuare a operaţiei căreia îi este 
asociată;

– mutarea cu un nivel în sus a casetei curente (peste cea 
de deasupra ei);

– mutarea cu un nivel în jos a casetei curente;
– închiderea casetei curente;
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Moodle | Curs

Secţiuni pentru: utilizatori, activităţi, 
căutare, administrare, cursuri 
asignate, ştiri, evenimente viitoare, 
activităţi recente şi utilitare (calendar, 
rezumatul cursului, utilizatorii on-line, 
gestionarea hiperlegăturilor)
Secţiunea centrală (Topic outline): 
prin secţiunea Add...

 Examinări 
(Assignment)

Opţiune (Choice)
Forum de discuţii 
Jurnal

 Resurse
 Teste grilă (Quiz) 
Chestionare 
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Posibilitatea de:
inscriere la cursuriinscriere la cursuri, 
Discutare/Discutare/căutare pe căutare pe 
forumforum
Citire/aCitire/adăugare noutădăugare noutăţţii, 
evenimenteevenimente
Modificare profilModificare profil
Discutare cu grupul iscutare cu grupul din 
care face parte

In cadrul unui curs ⇒
posibilitatea de:
Discutii cu Discutii cu 
profesorii/colegiiprofesorii/colegii pe 
forum sau pe chat
Vizualizare profil Vizualizare profil 
profesori/colegiprofesori/colegi
Vzualizare orar Vzualizare orar 
saptamanal, ultimele saptamanal, ultimele 
stiri, notestiri, note

Moodle | StudenţiMoodle | Student



M
ih

a
e
la

 B
ru

t 
–

2
0

0
6

[1
7

]

ATutor

Aplicaţie de tip Learning Content 
Management System (LCMS)  
caracteristici de accesibilitate şi 
adaptabilitate implicite
Administratorii: pot instala, actualiza 
ATutor, dezvolta template-uri speciale 
pentru a da Atutor-ului un nou look
Profesorii: pot asambla şi publica 
conţinutul educaţional pe Web, pot 
conduce cursurile proprii online
Studentii beneficiază de un mediu de 
învăţare modern, uşor de folosit
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Cerinţe

HTTP Web Server (Apache 1.3.x este 
recomandat. Nu folositi Apache 2.x ).
PHP 4.2.0 (Versiunea 4.3.0 sau mai 
mare este recomandată).
MySQL 3.23.x sau mai mare, sau 
4.0.12 sau mai mare (MySQL 4.1.x si 
5.x nu sunt oficial suportate).
O copie ATutor
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Instalare

Directorul ATutor se transferă pe un 
server, apoi se deschide 
http://[serverul_dvs]/ATutor
Se urmează un număr de paşi pentru 
a efectua instalarea Atutor
Se crează un cont de administrator cu 
o parolă aleasă de dvs. 
Se continuă cu autentificarea în 
pagina: http://[serverul_dvs]/ATutor
cu datele alese anterior
Se şterge directorul “installation”
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Download

Pagina de download:
http://atutor.ca/atutor/download.php
Apache: http://www.apache.org/
Baze de date MySQL: 
http://www.mysql.com/
PHP 4 or 5: http://www.php.net/

Aplicaţii înrudite:
ACollab: http://www.atutor.ca
AChat : http://www.atutor.ca
AChecker: http://www.atutor.ca
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ATutor | Pag. start
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Claroline
PHP+MySQL
Pot fi create si administrate cursuri prin 
intermediul Web-ului

Profesorii pot creea şi administra un site 
pentru disciplina pe care o predau, 
incluzând posibilităţi de structurare, 
vizualizare şi actualizare a informaţiilor:
Managementul grupurilor de studenti
Editarea de  documente în format HTML
Administrarea forumului de discutii
Publicarea de liste cu adrese utile
Crearea unei agende cu sarcini şi fixarea 
unor termene de predare 
Crearea de teste si exerciţii on-line etc.
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Claroline

http://www.claroline.net/
Tradus în peste 28 de limbi
Se muta fisierul index.php
si directorul Claroline pe 
server

Se accesează:
http://server/mysite/mydir
/claroline/install/ ⇒ Linux
http://server/claroline
/install/ ⇒ Windows
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Alte soluţii

Alte platforme de eLearning: 
PHP şi MySQL: ClassWeb, eLecture, 
Segue 
Java:  Sakai Project: 
http://collab.sakaiproject.org

destinat învăţării la distanţă şi muncii 
colaborative

Perl: The Learning Online Network 
with Capa (LON-CAPA): 
http://www.lon-capa.org/

sistem de management al învăţării şi de 
examinare
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AEL –
Platformă integrată de 

instruire
asistată de calculator
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Prezentare AEL

Platformă integrată completă de 
instruire asistată de calculator şi 
gestiune a conţinutului

AEL oferă suport pentru: 
predare şi învăţare, 
testare şi evaluare, 
administrarea conţinutului, 
monitorizarea procesului 
de învăţământ 
concepţie curiculară.
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Prezentare AEL

AEL poate fi folosită pentru învăţarea condusă 
de profesor/instructor sau pentru învăţarea 
independentă. 
Există implementări AEL în învăţământul 
preuniversitar, învăţământul universitar şi la 
corporaţii, pentru nevoile de instruire internă.
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Caracteristici generale

Interfaţă prietenoasă, adaptabilă, diferenţiată în 
funcţie de tipul de utilizator, grupurile din care 
face parte şi drepturile de acces;
Rolurile, grupurile, utilizatorii şi drepturile de 
acces asociate sunt uşor de administrat
Sistem bazat pe standarde: AEL este compatibil 
cu MathML, SCORM şi IMS;
Uşor de instalat şi de administrat (peste 1200 de 
platforme sunt instalate în 2003 în liceele din 
România!)
Suport multi-lingvistic şi regional: AEL este uşor 
de transpus într-o altă limbă şi uşor de 
reconfigurat.
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Biblioteca virtuală

o adevărată bază de cunoştinţe 
rolul de depozitare şi administrare a 
conţinutului educaţional, 
adaptabilă, configurabilă şi indexabilă.



Mihaela Brut 2005/2006 eLearning [6]

Biblioteca virtuală
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Bibliotecă | Funcţionalităţi

acces controlat la materialele educaţionale;
consultarea sistematică sau căutarea în volume vaste de 
conţinut text şi multimedia;
Crearea de conţinut prin:

Editoare HTML încorporate;
Editoare de formule matematice încorporate;
Editoare de teste şi tutoriale;
Editoare de glosare/dicţionare;

Import şi export de conţinut educaţional din formate cunoscute 
precum:

fişiere MS Powerpoint, MS Word, HTML, PDF, RTF sau imagini şi 
filme;
arhive/directoare întregi de resurse;
format bazat pe standarde precum SCORM;

adaptarea sau modificarea conţinutului;
organizarea conţinutului în cursuri;
crearea propriilor lecţii din componente standard de conţinut.
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Biblioteca virtuală

Fluxurile de predare sunt definite pentru 
fiecare curs, integrând testele de auto-
evaluare sau testele on-line ca pe orice alt tip 
de conţinut.
Drepturile de acces pentru fiecare 
utilizator/grup de utilizatori pot fi adaptate şi 
aplicate oricărui nivel din aplicaţie.
AEL are funcţii de navigare ierarhică, filtrare 
sau căutare după diferite criterii.
AEL poate include o largă varietate de 
materiale didactice.
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DICTUS

dicţionar 
multifuncţional
atât căutare exactă,
cât şi avansată
DICTUS funcţioneazã atât în mod local, cât şi în 
mod server. 
Varianta locală ⇒ aplicaţie Windows, facilităţi de: 

recunoaştere automată a unei expresii / 
cuvânt
cãutare atât în dicţionare instalate local, 
conectare şi căutare în servere de dicţionare.
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DICTUS

include un editor de dicţionare: 
adăugarea sau modificarea de 
dicţionare/termeni, asocierea de 
imagini; 
statistici
asupra
operaţiilor 
realizate.
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Clasa Virtuală

instructorul controlează în întregime 
lecţia, compunând, coordonând şi 
monitorizând mediul educaţional.
învăţare 
sincronă
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Clasa Virtuală

Instructorul:
controlează transferul conţinutului către cursanţi;
controlează nivelul de interacţiune a cursanţilor cu 
AEL;
administrează şi monitorizează testele;
comunică cu participanţii prin forumuri de discuţii;
urmăreşte activitatea cursanţilor,
monitorizează rapoartele on-line;
adaptează desfăşurarea cursului conform ritmului şi 
progreselor fiecărui cursant;
obţine rapoarte diverse şi complexe privind 
desfăşurarea cursului.
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Testare

AEL oferă suport pentru teste electronice, precum 
şi asistenţă pentru notare:

Testele pot fi:
on-line şi
off-line
cu sau fără 
limită de 
timp
de auto-
evaluare
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Testare

Asistenţă în crearea de teste bazate pe 
modele pre-definite, care includ:

Selectarea uneia/mai multor opţiuni corecte
Prioritizare
Răspunsuri libere
Răspunsuri transmise sub formă de ataşament
“completaţi spaţiile libere”
răspuns de tip adevărat/fals
răspuns de tip adevărat/parţial adevărat/fals
evaluarea opţiunilor
“potrivirea” întrebărilor
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Testare

Algoritmi configurabili de punctare
Selecţia şi ordonarea aleatoare a 
întrebărilor de către sistem, pentru a obţine 
un număr maxim posibil de teste 
referitoare la o anumită temă
Administrarea electronică şi integrarea 
testelor şi fişelor cursanţilor
Istoricul activităţii de instruire al fiecărui 
cursant, evoluţia lui
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Administrare

Asocierea utilizatorilor cu profiluri de roluri 
care au asociate cursuri obligatorii sau 
opţionale;
Gestiunea structurii organizatorice a 
instituţiei: instructorii, cursanţii, personalul 
administrativ, cursuri, rezultate obtinute 
etc.;
Suport pentru crearea şi gestionarea 
programelor de cursuri;
Administrarea sălilor de curs şi descrierea 
acestora cu ajutorul hărţilor grafice;
Notificări automate şi personalizate;
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Administrare

Acces la datele 
disponibile la nivelul 
întregii organizaţii, 
indiferent de 
dimensiuni şi localizare 
geografică;
Suport pentru 
evaluarea conţinutului 
şi monitorizarea 
utilizării şi eficienţei 
sistemului;
Furnizarea unei mari 
diversităţi de rapoarte 
şi statistici în timp 
real.
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AEL | Documente utile

Manuale AEL:
http://portal.edu.ro/index.php/articles/c151/

Resurse educaţionale: manuale AEL, 
actualizare AEL, utilitare pentru AEL, 
programe şcolare:
http://portal.edu.ro/index.php/articles/c15/

Pachete de lecţii AEL:
http://portal.edu.ro/index.php/base/materiale/

Proiecte ale SEI (Sistemul educaţional 
informatizat):
http://portal.edu.ro/index.php/articles/c147/
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SIVECO educaţional

ADLIC – Admiterea computerizată în 
licee şi şcoli de arte şi meserii
Sistem informatizat folosit pentru 
centralizarea rezultatelor examenului 
de capacitate la nivel naţional în anii 
2001, 2002, 2003 şi 2004. 
Aplicaþia a primit distincţia “Very Best 
Practice” la Conferinţa Internaţională 
de eGovernment de la Bruxelles;
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SIVECO educaţional

Bacalaureat 2004 - proiectul de 
informatizare a examenului naţional de 
Bacalaureat
centralizarea candidaţilor, a opţiunilor 
acestora, precum şi a rezultatelor la 
examen; 
realizarea de statistici pe baza datelor 
centralizate;
distribuţia parţială a subiectelor prin 
Internet.
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SIVECO educaţional

Portal SEI(www.portal.edu.ro)
centru unic de comunicare pe Internet 
dintre MEC şi publicul larg din România. 
Pe www.portal.edu.ro se afişează, începând 
din anul 2001, rezultatele repartizării 
computerizate a elevilor în licee, şcoli de 
arte şi meserii, rezultatele titularizării 
profesorilor. 
Din 2002, portalul are un forum de discuţii 
extrem de animat, cu peste 38 000 de 
utilizatori înregistraţi.
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Întrebări?

AEL – 
Platformă integrată de instruire

asistată de calculator


