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ACCESAREA PLATFORMEI DE E-LEARNING  

 

Platforma informatică pentru e-learning se poate accesa la adresa:  http://e-culture.eu 

 

 

 

http://e-culture.eu/
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PRIMA PAGINĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEME / UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

LOGARE / AUTENTIFICARE  

UTILIZATOR 

PAGINA WEB A PROIECTULUI  
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PRIMA PAGINĂ (traducere în limba română) 
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AUTENTIFICAREA PE PLATFORMĂ (LOGIN) 

 

Butonul de autentificare (LOGIN) se găsește pe prima pagină, în colțul din dreapta sus. Dați 

click pe acest buton. O fereastră de autentificare va apărea. Introduceți datele dumneavoastră 

de autentificare (numele de utilizator și parola) și dați click pe săgeată. Prima pagină se va afișa 

din nou.   

  

 

Utilizator (pentru testare): 

 

Utilizator (Username): user 

Parola (Password): user 
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ALEGEREA UNEI TEME (A UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE) 

Puteți alege, mai întâi, limba și apoi tema dorită sau invers, puteți alege, mai întâi, tema și pe 

urmă limba dorită.  

Pe prima pagină puteți alege între 6 teme / unități de învățare / module de cultură: modul de 

cultură Croația, modul de cultură Cehia, modul de cultură Latvia, modul de cultură Polonia, 

modul de cultură România și modul de cultură Slovenia. Dând click pe aceste unități, vi se 

vor afișa, la fiecare, câte trei subunități de învățare dintre care puteți alege.  

 

 

 

ALEGEREA LIMBII 

Puteți alege, mai întâi, limba și apoi tema dorită sau invers, puteți alege, mai întâi, tema și pe 

urmă limba dorită.   

Dați click pe limba pe care doriți să o învățați sau să o exersați. Dând click pe unul dintre 

steaguri, vi se vor afișa materialele de studiu și exercițiile de rezolvat în limba aleasă.  
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ÎNTREBUINȚAREA MATERIALULUI DE STUDIU ȘI / SAU REZOLVAREA EXERCIȚIILOR  

Fiecare subunitate din cadrul celor 6 module de cultură are o poveste-cadru care leagă 

diferitele părți ale materialului de studiu. Această poveste-cadru este împărțită în mai multe 

secțiuni, fiecare incluzând diverse tipuri de exerciții de rezolvat, precum: exerciții de 

comprehensiune a lecturii, de vorbire și de scriere. Această modalitate de divizare a 

materialului este asemănătoare în cadrul fiecărui submodul din modulele de cultură ale țărilor 

vizate. Însă, structura sau tipul exercițiului inclus poate varia ușor de la un modul la altul, din 

moment ce fiecare partener implicat în proiect și-a ales elementele din propriul patrimoniu 

cultural imaterial, creându-și propriile materiale de studiu.  

 

Imaginea de ansamblu 
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Imaginea de ansamblu a unui submodul – pornirea cu povestea-cadru  

 

 

 

Imaginea de ansamblu a unui submodul – secțiunea cu exercițiile de creativitate și de 

navigare pe internet  

 

 

 

 

 



             
 

 

This project has been funded with support from the European Commission.  This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein.   Page 9 
 

 

REZOLVAREA EXERCIȚIILOR  

 

Primii pași 

 

a) Dați click pe butonul care marchează exercițiile și care este redat cu o săgeată 

portocalie. 

De pildă: 

   

 

b) Pentru a începe rezolvarea testului, dați click pe butonul ,,Testează-ți soluția acum” 

[,,Attempt quiz now˝}. Nu există limită de timp pentru rezolvarea exercițiilor.  

 

 

SAU  
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Imaginea de ansamblu a unui test 

 

Înainte de a trece la rezolvarea exercițiilor, citiți cerința / instrucțiunile. Începeți să rezolvați 

testul. Când terminați primul set de întrebări, dați click pe butonul URMĂTOAREA [NEXT} 

pentru a trece la următorul set de întrebări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meniul cu întrebări  

Informații de bază 

Cerință 
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Încheierea testului 

 

După rezolvarea tuturor întrebărilor, o fereastră vi se va deschide pentru confirmarea 

răspunsurilor. Dacă doriți să vă verificați încă o dată răspunsurile, alegeți butonul ,,Înapoi la 

încercare” [˝Return to attempt”].  Dacă doriți să vă verificați răspunsurile și să aflați punctajul 

obținut, dați click pe butonul ,,Distribuie și termină totul” [˝Submit all and finish˝]. 
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Soluțiile corecte sunt marcate cu verde, iar răspunsurile greșite cu roșu.   

 

Dacă răspunsul este greșit, țineți cursorul deasupra soluției date și vi se va arăta răspunsul 

corect.  

 

În unele cazuri, soluțiile corecte se oferă dedesubtul exercițiului propriu-zis, așa cum se 

întâmplă în situația redată mai jos: 

 

Răspuns greșit 

 

Răspuns corect 
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Punctajul obținut 
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Tipuri de exerciții 

 

Modulele includ exerciții de receptare a mesajului vorbit și scris, respectiv de producere a 

mesajului vorbit și scris. Toate exercițiile sunt legate de tema principală a unei subunități de 

învățare. Exercițiile de ascultare presupun, de regulă, ascultarea unei înregistrări audio (a unui 

dialog, a unei întâmplări etc.) urmate de exerciții care valorifică informațiile reținute din 

înregistrarea respectivă. Materialele audio pot apărea și ca făcând parte din înregistrări video, 

în cazul cărora cursanții vor putea asculta informațiile enunțate, urmărind, în același timp, 

imaginile aferente, rezolvând, pe urmă, exercițiile de comprehensiune. Exercițiile de 

comprehensiune a lecturii includ diverse texte în legătură cu care se formulează felurite sarcini 

de lucru. Exercițiile de vorbire presupun, de cele mai multe ori, realizarea unor dialoguri, discuții 

sau prezentări, pe când cele de scriere vizează descrierea unor obiecte, tehnica Webquest, 

redactarea unor studii de caz sau a unor prezentări. În principiu, exercițiile de vorbire și cele de 

scriere sunt strâns legate prin tematică.  

Exercițiile de pregătire includ exerciții de tip asociere, exerciții cu alegere duală (de tip Adevărat 

/ Fals), exerciții de completare, așezarea în ordinea logică și / sau cronologică a enunțurilor unui 

text, exerciții de aplicare a unor noțiuni de gramatică, lectura după imagini, oferirea unor 

răspunsuri scurte în legătură cu un text citit sau în legătură cu o înregistrare video urmărită 

ș.a.m.d.     

Unele exerciții vizează, în mod expres, creativitatea și vizualizarea, cum sunt cele de rezolvare 

a unei probleme, realizarea unei conceptograme sau a unui desen, precum și celelalte exerciții 

care dezvoltă și gândirea creativă, cum sunt studiile de caz, tehnica Webquest, discuțiile sau 

diferitele proiecte de realizat.  

Unitățile de învățare conțin și jocuri on-line, cum ar fi rezolvarea unor cuvinte încrucișate, 

spânzurătoarea sau jocul Vrei să fii milionar?, care contribuie la îmbogățirea vocabularului 

cursanților și / sau la fixarea vocabularului deja însușit. 

 

Exemple pentru diferite tipuri de exerciții: 

Discuția 
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Exercițiu de completare 

 

 

Exercițiu de gramatică 

 

 

 

Exercițiu de comprehensiune a unei înregistrări audio 
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Exercițiu de asociere 

 

 

Exercițiu de comprehensiune a lecturii 

 

 

Exercițiu de comprehensiune a unei înregistrări video 
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Exercițiu de creativitate / vizualizare 

 

 

 

Tehnica Webquest 
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Exercițiu de scriere 

 

 

 

Jocuri on-line: Cuvinte încrucișate 
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