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1. INTRODUCERE
Acest ghid este destinat utilizatorilor aplicaţiei eLearning Dokeos, în special utilizatorilor
care îndeplinesc rol de cursant.
Scopul ghidului este de a prezenta care sunt principalele acţiuni pe care un utilizator
trebuie sa le întreprindă pentru se autoînregistra în aplicaţie, a-şi completa profilul, a
participa la procesul de instruire şi evaluare, a interpreta notificările primite, a-şi vizualiza
notele primite şi modalitatea de realizare a acestora.
Următoarele fluxuri de lucru sunt descrise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Precondiţiile necesare rulării aplicaţiei
Deschiderea aplicaţiei şi conectarea în sistem
Autoînregistrarea şi completarea profilului
Participarea la un curs. Teste şi teme de casă
Interpretarea notificărilor primite
Vizualizarea rezultatelor/calificativelor primite

Pentru informaţii detaliate, se va consulta Manualul de Utilizare Dokeos, disponibil pe CDul care conţine kit-ul de instalare al aplicaţiei.
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2. LANSAREA APLICAŢIEI
Prezintă modalităţile de accesare a aplicaţiei Dokeos, precum şi modalitatea de
autentificare în sistem. Utilizatorii au acces la resursele platformei (cursuri, teste,
instrumente de comunicare) doar după autentificare.

2.1. SPECIFICAŢII DE FUNCŢIONARE
2.1.1. Precondiţii
Dokeos este o aplicaţie client-server de tip web-based. Astfel pentru accesarea platformei
se
foloseşte
unul
din
browser-ele
Internet
Explorer
6(7)
(http://www.microsoft.com/downloads/Browse.aspx?displaylang=en&categoryid=6)
sau
Mozilla Firefox ( http://www.mozilla.com/en-US/firefox/ ).

2.2. LANSAREA APLICAŢIEI
Lansarea aplicaţiei se realizează astfel:
• Se deschide un browser de Internet (Internet Explorer sau Mozilla Firefox)
• Se introduce adresa serverului: http://ip_server/dokeos

Figura 1. Lansarea aplicaţiei
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2.3. CONECTAREA/DECONECTAREA ÎN/DIN APLICAŢIE
Pentru a avea acces la resursele sistemului utilizatorii trebuie să se autentifice.
Autentificarea se face pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole obţinute de fiecare
utilizator la „Înregistrarea” în sistem.
Informaţiile de conectare ale fiecărui utilizator au caracter confidenţial şi nu pot fi
distribuite către alţi utilizatori.
Conectarea se face din pagina principală ce apare la Lansarea aplicaţiei, prin completarea
numelui de utilizator şi a parolei, ca în figura de mai jos:

Figura 2. Conectarea în aplicaţie
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Pentru deconectarea din aplicaţie, se apasă butonul [Deconectare].

Figura 3. Deconectarea din aplicaţie
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3. AUTOÎNREGISTRAREA ÎN APLICAŢIE. COMPLETAREA
PROFILULUI
La prima accesare a aplicaţiei, fiecare utilizator trebuie să se înregistreze şi să-şi
completeze profilul. Acesta trebuie actualizat de fiecare dată când se modifică informaţiile
existente în profil.
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4. PARTICIPAREA LA UN CURS. TESTE ŞI TEME DE CASĂ.
4.1. PRECONDIŢII
Pentru a putea participa la un curs, un utilizator trebuie să fie înregistrat la cursul
respectiv.

4.2. ÎNSCRIEREA LA UN CURS
Din punctul de vedere al unui cursant, există 3 posibilităţi pentru înscrierea la un curs:
1. Înscrierea la curs este realizată de către administrator sau instructor.
2. Înscrierea la curs este lăsată liberă şi se face de către cursant (vezi 4.2.1).
3. Înscrierea la curs se face de către cursant, pe baza unei parole primite (vezi 4.2.1).
4.2.1. Autoînregistrarea la un curs
Pentru autoînregistrarea la un curs, se urmează paşii:
a. Se accesează meniul {Cursurile mele}
b. În „Zona mea de interes”, se apasă link-ul „Înscriere la cursuri”
c. Există două modalităţi de căutare a cursului la care cursantul doreşte să se înscrie:
9
Cursurile sunt grupate după domeniul din care fac parte. Se face click pe
domeniul dorit şi în partea dreaptă a fiecărui curs din respectivul domeniu,
apare informaţia legată de înscrierea la acest curs (Deja înscris, Înscriere, Nu
este permisă înscrierea).
9
Se completează o parte din denumirea cursului şi se apasă butonul [Caută].
d. O dată găsit cursul, se face click pe link-ul „Înscriere”
9
Dacă înregistrarea este liberă, apare imediat mesajul „Ai fost înregistrat la
acest curs”.
9
Dacă înregistrarea este pe bază de parolă, numai după completarea parolei
apare mesajul „Ai fost înregistrat la acest curs”.

4.3. PAGINA UNUI CURS
Cursurile disponibile pentru parcurgere unui utilizator se găsesc accesând meniul
{Cursurile mele} şi selectând cursul dorit. Titlul, codul şi numele instructorului sunt
criteriile de diferenţiere a cursurilor disponibile.
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Figura 4. Pagina cursului

•
•
•
•
•

•

Cursanţii pot accesa următoarele link-uri:
Descrierea cursului – cuprinde o descriere generală a cursului, obiective, subiecte
de discuţie, metodologie, procesul de evaluare, etc.
Documente – cuprinde materialele încărcate de către instructor pentru acest curs
Legături – cuprinde link-urile web recomandate de către instructor
Forumuri – cuprinde forumurile de discuţie asociate cursului, forumuri create de
către instructor.
Teste – cuprinde testele disponibile în cadrul cursului respectiv.
De regulă, acest link nu va fi vizibil cursanţilor, testele susţinându-se din „Căi de
învăţare”.
Grupe de studiu – afişează grupa (clasa) din care face parte utilizatorul, instructorul
(îndrumătorul) acesteia şi membrii grupei.
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•

Publicaţiile cursanţilor – este zona în care un cursant poate încărca documentele
cerute de instructor.
De regulă, acest link nu va fi vizibil cursanţilor, încărcarea temelor realizându-se din
„Căi de învăţare”
• Agenda este agenda corespunzătoare cursului care cuprinde evenimentele legate de
acest curs.
• Căi de învăţare – cuprinde calea/căile de învăţare propusă/propuse de instructor
pentru acest curs. Prin accesarea acestui link, cursantul va ajunge în zona destinată
citirii materialelor, susţinerii testele propuse şi încărcării temelor de casă.
• Anunţuri – cuprinde anunţurile postate de instructor
• Mapa de documente • Participanţi – cuprinde lista utilizatorilor asociaţi la curs
• Chat –
Dacă un anumit link nu se regăseşte într-un curs, înseamnă că instructorul nu a permis
vizualizarea acestuia de către cursanţi.
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