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1. Accesarea platformei Free Campus Dokeos 
 

Platforma Free Campus Dokeos este accesibilă sub forma unei pagini Internet. Pentru a 

accesa platforma, se va deschide un browser de Internet (recomandăm Internet Explorer sau 

Mozilla Firefox), se va introduce  adresa: http://campus.dokeos.com ,  apoi se va alege 

limba interfeţei : «Français». 

 

 

2. Autentificarea elevilor 
 

Pentru a avea acces la platformă, elevii trebuie să se autentifice cu ajutorul unui nume de 

utilizator şi a unei parole.  
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Numele de utilizator şi parola se obţin în urma completării formularului de înscriere 

« Inscription  » 

. 

 

Informatiile de conectare au caracter confidenţial si nu trebuie distribuite altor utilizatori. 

La terminarea activităţilor în platformă este recomandată  deconectarea din aplicaţie, 

folosind butonul «Quitter»  [Ieşire]. 
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3. Alegerea unui curs 
 

Pentru a se înscrie la un curs existent pe platformă, dacă nu există o înscriere multiplă 

făcută deja de către profesorul responsabil de curs, elevul va accesa, după conectare, link-

ul « Inscription »  [Inscriere]. 

 

 

Căutarea cursului se poate face în funcţie de o anumită categorie [Catégories de 

formations] sau cu ajutorul unui cuvânt cheie (în cazul nostru: « article »: 
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In urma lansării căutării Chercher, utilizatorul va obţine o listă de cursuri. Se va confirma 

înscrierea prin clic  pe icoana corespunzătoare cursului căutat (în cazul nostru, 

«Grammaire: article ») 

 

Pentru accesarea cursurilor la care sunt înscrişi, elevii vor accesa link-ul «Formations» 

[Cursurile mele] disponibil în meniul principal. Pentru accesarea unui curs,se va da clic pe 

link-ul cu numele acestuia. 
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4. Structura cursului « Grammaire :article » 
 

Accesarea link-ului cu numele cursului îl va conduce pe elev la pagina principală a cursului 

(imaginea de mai jos).  

 

 

Cu cât nivelul cursului este mai avansat, cu atât numărul şi complexitatea acestor elemente 

sporesc . 
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 Cursul 

despre articol se adresează  elevilor din clasa a IX-a şi de aceea am ales doar 6 elemente pe 

care le vom descrie pe scurt în cele ce urmează.  

După mesajul de  «Bienvenue » elevii vor identifica elementele pe care profesorul li le-a 

pus la dispoziţie pentru a studia aceste noţiuni de gramatică.  

 

 Accesarea acestui element vă va conduce la căile de învăţare (în cazul 

nostru « Article »):materiale teoretice, exerciţii, teste, link-uri, instrumente de comunicare 

între profesor şi elevii participanţi  la curs.  

Calea de învăţare este organizată ierarhic, pe capitole şi pasi. Un pas al căii de învaţare 

poate reprezenta parcurgerea unui material, sustinerea unui test, vizualizarea informaţiilor 

de la o adresă web (link), încarcarea unei teme sau a unui proiect.  
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Paşii parcursi sunt marcaţi cu o bifa verde în dreptul numelui. Este recomandat să fie 

urmaţi paşii cursului în ordinea în care aceştia apar în calea de învăţare. 

Pentru accesarea unui pas se efectuează click cu mouse-ul pe numele acestuia.Spre 

exemplu, pentru a avea acces la informaţiile referitoare la definiţia şi formele articolului în 

limba franceză, se va  efectua clic pe « Définitions et formes » [Forme şi definiţii]. În 

partea dreaptă a ecranului se afişează ansamblul informaţiei, ca în figura de mai jos: 
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Cursul nostru a fost astfel conceput încât toate informaţiile teoretice să poată fi descărcate 

sub forma unui fişier Word. Pentru aceasta, se va urma instrucţiunea: « Pour télécharger 

cette fiche, cliquez ici.» [Pentru a descărca această fişă, daţi clic aici] 

 

 

Este zona în care profesorul creează teste dedicate evaluării si 

autoevaluarii elevilor.  

 

În mod normal, link-ul « Tests » [Teste] este ascuns elevilor. Dacă profesorul consideră că 

sunt necesare şi teste de autoevaluare, el poate permite vizualizarea acestora. Testul 

propriu-zis poate fi ascuns, de asemenea, pănă la momentul susţinerii sale.  

Rezultatele obţinute şi observaţiile profesorului vor fi primite de către fiecare elev şi vor 

putea fi consultate prin apelarea link-ului «Résultats et corrections» 

[Rezultate şi corectare]. 

 

Accesând link-ul «Afficher » [Afişare], elevul are acces la ansamblul testului corectat. 
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Tipurile posibile de întrebări pentru testele on-line:  

o alegere multiplă : întrebare cu un singur raspuns corect; 

o răspunsuri multiple: întrebare cu mai multe răspunsuri corecte;  

o text lacunar: elevii trebuie să completeze spaţiile libere  dintr-un text;  

o potrivire (împerechere): întrebare la care elevii trebuie să găsească în coloana din partea 

dreaptă răspunsurile potrivite pentru elementele din coloana din partea stângă;  

o răspuns liber : întrebare cu răspuns liber; răspunsul va fi completat de către elevi şi 

corectat ulterior de către profesor;  

o zonă cu imagini: întrebare care permite definirea unor zone (de imagini) pe o imagine 

încarcată de profesor;  elevii trebuie să  găsească toate zonele definite conform descrierilor 

şi comentariilor adăugate de profesor. 

Acest element permite vizualizarea tuturor beneficiarilor unui 

anumit curs, precum şi a instrumentelor disponibile pentru fiecare grup.  
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 Aceasta este zona în care profesorul va pune la dispozitie toate 

adresele internet considerate utile în cadrul cursului. Fiecare link este activ (în momentul în 

care el este accesat se va deschide într-o nouă fereastră pagina web corespunzatoare) ceea 

ce va permite vizualizarea uşoară a resurselor on-line. 

 

 În această zonă sunt afişate şi pot fi consultate şi/sau descărcate 

documentele care au fost primite (dosarul «Reçu » sau trimise de către un utilizator 

(dosarul «Envoyé ») 

Fişierele primite/trimise pot fi organizate pe directoare.  
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Pentru trimiterea unui fişier, se accesează link-ul « Envoi »[ Fişiere trimise], se alege 

fi şierul din calculator, se alege destinatarul din lista de utilizatori şi se efectuează clic pe 

«Importer le fichier  » [Importă fişierul]. 

 

Se pot trimite fişiere din calculatorul vostru către unul sau mai mulţi participanti la curs 

sau către responsabilul cursului. 

 

 In cadrul cursului pot să apara unul sau mai multi paşi de tip sarcină 

de lucru (« Tâche ») care implică, de regulă, realizarea unui document. Trimiterea temei 
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către profesor se realizeaza prin încarcarea documentului creat de către elev în zona 

« Travaux » [Produsele elevilor]. Aceasta zona este accesibila automat în partea dreapta a 

paginii cursului şi va permite încărcarea documentului pe pagina cursului prin acţionarea 

butonului «Remettre un travail  »[Trimiteţi documentul].  

 

 

Zona « Travaux » este accesibilă, de asemena, de pe pagina de primire a cursului. 

Profesorul poate alege o dată limită până la care documentul poate fi expediat, precum şi 

un la doilea termen «Expiration » până la care documentele pot fi trimise cu întârziere 

(întârzierea va fi marcată automat în dreptul fiecărui document). După acest al doilea 

termen, nici un document nu va mai putea fi încărcat şi transmis în zona « Travaux ». 

 

Pentru mai multe informaţi, accesaţi: 


