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Corespondenţa. Platforma e-Learning permite accesul

rapid la adresa de email ale cadrelor didactice titulari sau
tutori ai unui curs.
Comunicarea asincronă între studenţi, precum şi între
profesor-student (comuicare în grup) este asigurată prin
intermediul forumurilor de discuţii ce pot fi deschise
individual la nivel de disciplină.
Comunicarea sincronă este asigurată prin intermediul
camerelor de discuţii (chat).
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Fig. 1 sisteme de comunicare e-Learning

1. Corespondenţa
E-mailul – în cadrul fiecărui curs
avem la dispoziţie butonul Participants care va afişa
lista tuturor participanţilor la cursul curent inclusiv a
tutorilor şi numele profesorului titular de curs.
Dacă se va face click pe numele unui partipant
platforma va afişa informaţiile despre acea persoană,
inclusiv adresa de email. Folosind această adresă de
email studentul poate transmite cadrelor didactice,
tutorilor sau colegilor de curs, orice corespondenţă
necesară desfăşurării procesului de învăţare într-un
mod comod şi rapid.

2. Comunicarea asincronă
2.1.Tipurile de forumuri
 Platforma e-Learning are patru tipuri de forum-uri, fiecare cu o
structură şi scop uşor diferit. Pe lîngă acestea patru, există
două forumuri speciale:
 Forum pentru ştiri (News Forum) – platforma E-Learning
generează automat acest tip de forum pentru fiecare curs. La
acest forum sunt înregistraţi toţi participanţii cursului. Aici
studenţii nu au posibilitatea să deschidă subiecte de discuţie
noi, doar profesorii pot adăugă subiecte. Numele forumului
poate fi schimbat (ex:Anunţuri importante). În cadrul acestui
forum putînd fi aduse la cunoştinţă studenţilor informaţii
precum datele unui examen, schimbări ale datei examenului,
seminarului şi altele.
 Forum pentru tutori/profesori – acest tip de forum poate fi
creat prin ascunderea unui forum. Doar profesorii au
posibilitatea de a vedea forum-urile ascunse.

Forumul standard pentru uz general - Este cel mai util pentru cazul cînd
Forum întrebare şi răspuns - Tipul acesta de forum poate fi folosit atunci
cînd se doreşte un răspuns din partea studenţilor pentru o întrebare
anume. În mod implicit forum-ul solicită studnţilor postarea unui răspuns
înainte de a vedea răspunsul celorlalţi studenţi. După ce se oferă un
răspuns la întrebarea adresată de tutore/profesor, studenţii vor avea
posibilitatea să vizualizeze şi răspunsurile date de ceilalţi studenţi.
Această facilitate încurajează originalitatea şi gîndirea independentă.
Subiectele de discuţii sunt variate sau pentru forum-uri sociale în care
participanţii aleg subiectul de discuţie. Acest tip de forum nu implică să
răspundeţi la fiecare topic, deşi pentru a asigura că discuţia nu iese de
sub control, trebuie să vă alocaţi un timp pentru găsirea subiectelor
comune din diferite discuţii.
O singură discuţie simplă - Forum-ul simplu se pretează cel mai bine
atunci cînd avem de a face cu o discuţie scurtă, limitată ca timp, centrată
pe un singur subiect de discuţie. Acest tip de forum este foarte productiv
în cazul în care sunteţi interesaţi doar de o anumită problemă.
Fiecare persoană postează un singur subiect -- Acest forum este folosit
atunci cînd se doreşte obţinerea unui compromis dintre un forum de uz
general şi un forum cu un singur subiect de discuţie. Un singur subiect
de discuţii per persoană permite studenţilor ceva mai multă libertate
decît un forum cu un singur subiect de discuţie, dar nu foarte multă
precum forumul de uz general în care fiecare student poate crea cîte
subiecte de discuţii doreşte.

Forumul standard pentru uz general - Este cel mai util pentru
cazul cînd Forum întrebare şi răspuns - Tipul acesta de forum poate fi
folosit atunci cînd se doreşte un răspuns din partea studenţilor pentru o
întrebare anume. În mod implicit forum-ul solicită studnţilor postarea unui
răspuns înainte de a vedea răspunsul celorlalţi studenţi. După ce se oferă
un răspuns la întrebarea adresată de tutore/profesor, studenţii vor avea
posibilitatea să vizualizeze şi răspunsurile date de ceilalţi studenţi.
Această facilitate încurajează originalitatea şi gîndirea independentă.
Subiectele de discuţii sunt variate sau pentru forum-uri sociale în care
participanţii aleg subiectul de discuţie. Acest tip de forum nu implică să
răspundeţi la fiecare topic, deşi pentru a asigura că discuţia nu iese de
sub control, trebuie să vă alocaţi un timp pentru găsirea subiectelor
comune din diferite discuţii.
O singură discuţie simplă - Forum-ul simplu se pretează cel mai bine
atunci cînd avem de a face cu o discuţie scurtă, limitată ca timp, centrată
pe un singur subiect de discuţie. Acest tip de forum este foarte productiv
în cazul în care sunteţi interesaţi doar de o anumită problemă.
Fiecare persoană postează un singur subiect -- Acest forum este folosit
atunci cînd se doreşte obţinerea unui compromis dintre un forum de uz
general şi un forum cu un singur subiect de discuţie. Un singur subiect de
discuţii per persoană permite studenţilor ceva mai multă libertate decît un
forum cu un singur subiect de discuţie, dar nu foarte multă precum
forumul de uz general în care fiecare student poate crea cîte subiecte de
discuţii doreşte.

2.2. Răspunderea la un subiect de discuţie (reply)
În partea din dreapta-jos a fiecărui subiect de
discuţie sau răspuns la subiect de discuţie se poate găsi
un buton cu textul reply. Apăsînd pe acesta, platforma va
genera automat titlul răspunsului dumneavoastră sub
forma „Re: ‹ Subiect de discuţie curent ›”, urmînd ca
dumneavoastră să scrieţi textul cu care răspundeţi
subiectul de discuţie.
Trebuie însă să acordaţi atenţie mai multă în cazul
în care un alt particpant la forum a răspuns la subiectul
de discuţie înaintea dumneavoastră. În acest caz vor
apărea mai multe zone de text, fiecare avînd asociat cîte
un buton (sau link) cu textul reply.
Greşeala frecventă se face atunci cînd se apasă
pe ultimul buton (sau link) cu textul reply. Procedînd în
acest mod, se înţelege că răspunsul dumneavoastră este
dat ultimei persoane care a răspuns la subiectul de
discuţie, acest lucru reflectîndu-se în titlul răspunsului
dumneavoastră ce va avea forma „Re: ‹ Subiect de
discuţie curent ›”, сeea ce este greşit.
Pentru a răspunde corect la subiect de discuţie,
este important să se facă click pe butonul (sau link-ul) cu
textul reply asociat primei zone de text, adică să
răspundeţi persoanei care a iniţiat subiectul de discuţie.
În cazurile în care sunt vizibile doar titlurile
subiectelor de discuţie pentru a putea răspunde este
necesar ca mai întîi să faceţi click pe titlul subiectului de
discuţie la care doriţi să răspundeţi şi apoi facă forumul
permite, să apăsaţi pe butonul (sau link-ul) cu textul reply.
O dată scris un subiect de discuţie sau răspuns la
subiect de discuţie, el poate fi reedidat, dacă consideraţi
că s-a strecurat o greşeală, în interval de maxim 30 de
minute.

3. Comunicarea sincronă
3.1. Camerele de discuţii – Chat
Discuţii on-line în timp real. Acest modul este
util pentru a avea o mai bună înţelegere asupra
subiectelor puse în discuţie în cadrul materiei de
curs.
Accesarea modului de chat se face apăsînd
pe butonul cu textul Chat, dacă acesta este vizibil
în fiecare curs. Vizibilitatea acestui buton este
determinată de opţiunile titularului de curs care
poate permite sau restricţiona accesul la acest
modul pentru cursul la care este titular.
Odată accesat acest modul, se va deschide
o fereastră distincă numită cameră de discuţii. În
această cameră pot intra mai multe persoane,
numele lor fiind vizibil în partea dreaptă. Dacă nu
există nimeni în camera de discuţii atunci în lista
din partea dreaptă va fi vizibil doar numele
dumneavoastră.
La scrierea unui mesaj în camera de discuţii
trebui să efectuam click în interiorul barei de text
din partea inferioară, să scriem textul şi apoi să
apăsăm tasta Enter.

FLASH CHAT
 un site perfect pentru e-learning. Flash Chat este folosit în
camere de chat de învăţământ la distanţă. Se poate crea
cursuri on-line sau seminarii rapide şi ieftine. Acum se pot
antrena studenţii sau angajaţii, cursuri multimedia personalizate
cu text, grafică, audio şi video.

CHATUL MODERAT
modulul instalat şi activat, pentru profesor prin Admin şi
Moderatorii. Conversaţie chat nu pot funcţiona public
fără Moderatori / Admin de aprobare. Modulul opţional
Whiteboard în camera de chat este la fel ca tabla în
clasă, astfel încât profesorii prin tech discuta cu
studenţii scrisu, desenează rezolva diferite sarcini.

LIVE CHAT DEMO
funcţionează ca un e-learning chat software.
Caracteristicile serverului de chat sunt:, clientul este de
100% flash server Java permite comunicarea în timp real.
Acesta este uşor de utilizat şi poate fi foarte fantezist;
utilizatorii finali care pot fi foarte amatori de informatică pot
fi atraşi in clasa dvs. online, chat.
• Integrare externă: portal sau forum în e-learning prin chat
linie, inclusiv sisteme de management al cursului, cum ar fi
Moodle.
* Video chat - funcţie, opţională. Profesorii şi studenţii pot vorbi
cu adevărat faţă în faţă în timp real.
• Eveniment chat - funcţie, opţională în care fiecare camera
de chat poate fi programată să se deschidă –inchida
automat.
• Lista de prieteni. Aceasta este o funcţie opţională. Utilizatorii
pot adăuga în lista de prieteni sau pentru un contact mai
târziu.
• Auto-anunţurile - text mesaje predefinite pentru a fi trimise
periodic de e-learning prin camera de chat, ştiri, curs,
activităţi pe site, reclame.
• Chat record Admin are dreptul de a verifica înregistrarea
conversaţiei, arhivare, si poate edita aceste fişiere pentru a
completa un articol de e-learning cu acordul
administratorului.


Yahoo Messenger

Camere de chat sunt disponibile în Yahoo! Messenger
8.1, 9.0, 10 şi Mac. Pentru a introduce o camera de chat,
uita-te pentru "Yahoo Chat" din meniul Messenger. Apoi
selectaţi un subiect pe care doriţi să se alăture, pentru a
discuta o cameră deja activ plin de chat.
Important: Când introduceţi o cameră de chat în Yahoo
Messenger, ID-ul Yahoo alegeţi ca identitatea
dumneavoastră sa fie vizibile pentru alţi utilizatori Yahoo!
care sunt în aceeaşi cameră. Dacă nu doriţi să afişaţi ID-ul
dvs. principal Yahoo! intr-o camera de chat, vă
recomandăm să creaţi un ID Yahoo alternativ pentru
utilizarea în camere de chat.

este un utilitar gratuit si simplu care va permite
efectuarea de apeluri telefonice oriunde in
lume in doar cateva minute. Creat de
aceleasi persoane care v-au adus
programul Kazaa, Skype foloseste
tehnologia P2P (peer-to-peer) pentru a va
permite conectarea cu alti utilizatori.
Programul poate fi instalat rapid si usor si
ofera cateva utilitati dintre care putem
aminti apelurile SkypeOut, efectuate
dinspre Skype catre telefoane fixe si mobile
din intreaga lume, apeluri gratuite in sistem
conferinta si un transfer sigur al fisierelor.
Apelurile Skype au o calitate mai buna a
sunetului decat cel oferit de telefonul
dumneavoastra obisnuit si sunt deosebit de
sigure, datorita unui sistem de codificare a
datelor terminal-catre-terminal. Este
disponibila si o versiune a programului
pentru PDA. Versiunea 1.3 adauga utilitati
care permit o imunizare imbunatatita, o
interfata superioara si de asemenea
integrarea unui Browser Manager pentru
detectarea programelor spion, plus noua
caracteristica “Fisiere Gazda”, precum si
remedieri ale bug-urilor preexistente.

SKYPE
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