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Instrumente utilizate pentru î nva t area mobila  
 

Platforma EasyClass.  https://www.easyclass.com/ 

Există mai multe instrumente de care un profesor se poate folosi în clasă sau în afara clasei, în scop educativ. Una 

dintre problemele mari a acestor instrumente este că acestea trebuie să fie integrate, să permită utilizarea facilă. 

O platformă educațională are rolul de a organiza principalele instrumente folosite de profesor, pentru a preveni 

irosirea de timp și resurse. Platforma EasyClass poate fi o alegere bună dacă aveți nevoie de un spațiu în cazul în 

care doriți să controlați propriul mediu educațional. 

Ce este? 

EasyClass este unul dintre mai multe Sisteme de Management al învățării (LMS) pe care le putem găsi pe internet. 

Deși are funcție similară cu celelalte, unele particularități recomandă aplicația ca o alternativă valoroasă. 

De la început, interesul pentru platformă a crescut, în septembrie 2016 ajungând la 1 milion de utilizatori 

înregistrați. Principalul motiv poate fi, pe lângă faptul că este o platformă gratuită, și va rămâne liber, potrivit 

investitorilor săi, posibilitatea de a construi o rețea educațională personală, care nu este neapărat necesar în 

legătură cu rețeaua școlii. Această caracteristică ulterioară este utilă în special pentru educatorii care lucrează în 

diferite școli sau care desfășoară activități educaționale non-formale cu elevi din diferite școli. Un alt motiv este 

că, asemenea elevilor, există profesori care doresc să își construiască propria rețea educațională personală. 

Conform propriei sale prezentări, "EasyClass se angajează să perturbe industria sistemului de management al 

învățării (LMS), creând o soluție ușor de utilizat, dar puternică, care va fi noul standard pentru tehnologia deschisă 

în educație. Credem că un LMS nu ar trebui să fie un sistem închis; mai degrabă, ar trebui să fie o platformă care 

să le conecteze pe toți în educație și să promoveze oricând, oriunde învățarea ". 

Ce este pentru? 

EasyClass combină caracteristicile unui LMS cu cele ale unei rețele sociale. Atât profesorii (sau educatorii, în 

general, cu abilități de predare)cât și elevii pot beneficia de ambele facilități. Deoarece există instrumente de 

comunicare utile, specifice fiecărui tip de participant, se poate spune că această platformă oferă ceva pentru 

fiecare membru al acesteia. 

Audiența țintă 

Cadrele didactice. Ele pot crea un spațiu digital propriu pentru învățare, cu toate caracteristicile unei educații 

moderne. Prin același cont, educatorii pot stoca și distribui conținuturi digitale într-un mediu privat și sigur. 

Interacțiunea cu elevii este o interacțiune responsabilă prin mijloace digitale, consolidând cetățenia digitală bună 

în rândul elevilor. 

Elevi. Ei au un mediu digital sigur și sigur pentru învățare, unde resursele pot fi accesate pe cont propriu. Ca într-

o clasă ideală, elevii pot colabora astfel încât să învețe nu numai profesorii, ci și colegii lor. Caracteristica platformei 

oferă elevilor sentimentul de a folosi o rețea socială școlară, în afara vieții personale 

https://www.easyclass.com/
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Școli. Comunitatea școlară poate crea o rețea educațională gratuită, privată și sigură, curate de profesori. Fără a 

fi nevoie de un administrator, toți profesorii pot să îți aducă contribuția la îmbunătățirea statutului educațional al 

școlii. Activitățile de voluntariat se desfășoară în beneficiul tuturor actorilor școlari. 

Comunitatea educațională. Deoarece aplicația nu este legată de o anumită școală, profesorii pot construi un 

mediu educațional dincolo de limitele școlii tradiționale. Elevii înscriși într-o clasă virtuală pot dobândi abilitățile 

necesare după absolvire, pentru dezvoltarea profesională viitoare. Obiceiurile dobândite de elevii care au 

participat la platformele EasyClass considerată ca o rețea educațională, pot contribui la dezvoltarea unor astfel de 

medii digitale cu beneficii pentru întreaga societate. Împreună, profesorii și elevii pot contribui la crearea unei 

comunități educaționale. 

Cum se poate utiliza (exemplu)? 

Pentru a începe să utilizați această platformă, atât profesorii cât și elevii trebuie să se înregistreze. Acest proces 

este posibil pe pagina principală a site-ului. Există două diferențe între înregistrare, deoarece numai profesorii pot 

gestiona clase. Pentru ambele tipuri sau utilizatori, în fila HELP sunt informații utile, nu numai pentru înregistrarea, 

ci și pentru utilizarea platformei. 

În primul rând, profesorul trebuie să fie înregistrat, prin  
accesarea butonul corespunzător. 

Din pop-up deschis, trebuie să fie completate datele obligatorie. 

Când faceți clic pe butonul „Register“, calitatea de membru Easyclass.com 

va fi activată și veți fi redirecționat către Pagina „acasă”. 
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Este de recomandat să completați informațiile dumneavoastră de 

profil și ale școlii în pagina „Profil> Informatii profil“, făcând clic pe 

butonul „Edit“.  

 

 

Există mai multe câmpuri în care puteți introduce 

informații. Nu sunt obligatorii, dar sunt recomandate, dacă 

doriți să construiți o rețea de învățământ cu caracter 

personal prin intermediul acestei platforme. Nu uitați să 

apăsați butonul Salvare. 

 

 

 

De fiecare dată când doriți să accesați platforma, pe pagina de intrare, trebuie să apăsați butonul 

Login/Logare și să completați câmpurile "E-mail" și "Parolă". Dacă ați uitat parola, puteți face clic pe link-

ul "Forgot Password"/„Am uitat parola”. Trebuie să furnizați adresa de e-mail utilizată la înregistrate și să 

faceți clic pe butonul "Trimiteți". Veți primi un e-mail despre resetarea parolei. Fiți atenți, uneori e-mailul 

poate fi tratat ca spam, așa că îl puteți găsi în dosarul Spam. 

Când vă conectați, veți vedea pagina "Activități recente", care poate fi accesată în orice moment făcând 

clic pe butonul "Acasă". Pagina va posta o notificare care spune că nu există actualizări la prima vizită. 

Când veți lucra pe platformă, activitățile dvs. de conectare pot fi urmărite de pe această pagină. 

Pe coloana din stânga, aveți link-urile „Profil“ a paginii sau 

„Conexiunile“ tale, precum și calendarul, iar pe coloana din 

dreapta, memento-urile despre datele importante cu privire 

la evenimente, misiuni sau chestionare în secțiunea 

„Evenimente viitoare“, precum și propria dvs. comandă 

rapidă la cursurile proprii. în conformitate cu „Lista de cursuri“. Puteți invita Instructori, prin adresa de e-

mail, care pot fi profesori sau alți educatori. 

Ca profesor înregistrat pe această platformă, primul pas este să 

creați un curs prin accesarea butonului Crearea unui curs. Pe 

fereastra deschisă, trebuie să completați câmpurile "Nume 

curs", "Numele clasei" și "Nivelul clasei". Dacă vreți să utilizați 

același curs pentru mai multe clase, le puteți adăuga după ce ați 

terminat acest pas. 

Există posibilitatea de a alege două tipuri de caracteristici pentru fiecare curs, indiferent de numărul de 

ore pe care le aveți la un curs. Făcând clic pe "Activați moderarea", toate postările făcute de elevi, pe 

peretele oricăror clase și subiecte create de acestea în cadrul "Discuțiilor" necesită aprobarea dvs. pentru 

a fi publicate. Selectând "permite aprobarea membrilor", sistemul va trimite o notificare pentru a aproba 

sau respinge toate activitățile și cererile de membru. În partea de sus a meniului, pe pagina "Cursuri", 

puteți vedea toate cursurile. Aici puteți schimba opțiunea pentru "moderare" sau "membru", puteți adăuga 

un alt curs sau o clasă sau chiar vă puteți alătura unui curs, creat de un alt profesor, ca instructor de 

oaspeți. În acest caz, veți avea nevoie de un "Cod de acces" furnizat de profesorul care deține cursul și 

care are rolul de Administrator.  

Jane Doe 

Jane Doe 
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Pentru fiecare clasă sistemul atribuie un cod de acces unic, afișat pe peretele clasei. Acest cod poate fi trimis 

elevilorr, să se înscrie la curs. Introducerea codului corect, pe 

platforma Easyclass.com Acestea vor fi redirecționat către 

ecranul de înregistrare. Elevii vor fi înregistrate automat în 

clasă după parcurgerea acestor pași necesari. 

 

 

 

 

 O altă metodă este să utilizați "Adăugați un 

membru", chiar deasupra "Codul de acces" 

sau pe pagina "Cursuri", accesând setările 

unei clase. Puteți trimite o invitație pentru 

mai mulți elevi concomitent, scriind 

adresele de email separate prin virgulă și 

dând click pe butonul „Invită” pentru a 

trimite invitațiile. Elevii trebuie să deschidă e-mailurile și să 

acceseze linkul pentru a începe înregistrarea. Trebuie să le 

spuneți că, dacă nu au primit invitația, aceasta se datorează 

faptului că pot fi considerate ca spam de către furnizorul lor de e-

mail, și trebuie să verifice dosarul Spam. 

 

A Adăugarea unei clase vă oferă următorul meniu principal de navigare pentru a preda:  

 Peretele clase 

 Discuții 

 Teme 

 Teste 

 Catalog 

 Biblioteca clasei 

 

 

 

 

Pentru fiecare clasă, aceste elemente vor 

fi disponibile. Făcând clic pe fiecare dintre 

ele, conținutul corespunzător va fi afișat 

pe secțiunea din mijloc a ecranului. 

 

 

 

 

 

 

Jane Doe 

 

Jane Doe 

Jane Doe 
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Pe peretele clasei, profesorii și elevii pot posta actualizări 

legate de tema cursului. Pot fi simple anunțuri, link-uri, 

fișiere încărcate sau se pot atașa fișiere din biblioteca 

proprie. Elevii pot răspunde la solicitările profesorilor prin 

postarea unor comentarii. Fiecare actualizare poate fi 

identificată în momentul publicării ca și autorul ei. 

 

 

Discuțiile pot fi inițiate numai de către profesori. Fiecare discuție 

este legată de un anumit curs și include toți elevii acelui curs. În 

acest fel, elevii sunt încurajați să schimbe ideile pe un subiect 

specific. Dacă faceți clic pe elementul Discuție, puteți crea unul, 

care necesită un titlu, o descriere și setările de confidențialitate. 

Discuția poate fi susținută de linkuri sau fișiere, încărcate pentru 

aceasta sau preluate din fișierele profesorilor.. 

Setările pentru fiecare discuție pot 

fi schimbate, așa cum se vede în 

imaginea din stânga. Făcând clic 

pe titlul discuției, puteți încărca un 

alt comentariu, document sau puteți răspunde la o anumită postare. 

Rolul Atribuirilor (Assignment) este de a evalua elevii și de a le urmări 

performanțele. Orice atribuire are nevoie de un nume propriu și o descriere. Dacă 

este selectată opțiunea Fără evaluare (nu sunt acordate note), notele de curs nu vor 

reflecta realizarea temei/sarcinii de lucru. Dacă nu se selectează Fără evaluare, pot 

fi stabilite puncte maxime (note maxime). De asemenea, trebuie specificat data și 

ora scadente. Evaluările pot fi susținute de orice document care poate fi încărcat. 

Dacă este bifată opțiunea Trimitere returnare/Assignment Return, o notificare va 

afișa o alocare primită la timp, cu întârziere sau dacă nu a 

fost încă primită. Pentru evaluările lor, elevii pot primi 

note care vor fi adăugate automat în carnetul de note 

virtual. 

 

 

 

Jane Doe 



 

Blic & Clic Proiect Erasmus+ de Parteneriat strategic pentru Educație Școlră                                              6 

Chestionare. Pot fi create diverse chestionare pentru 

evaluarea elevilor. Elevii își pot vedea notele și răspunsurile 

greșite după ce au rezolvat chestionare. Un test poate avea 

mai multe întrebări și puncte din această întrebare. Tipurile 

de chestionare suportate de către platformă sunt: Alegeri 

multiple , tipul de tip scurt / eseu și Adevărat / Fals. 

Rezultatele pot fi văzute per elevi sau per întrebări, pe fila 

Rezultate, iar pe fila Quiz Wall /Peretele chestioarului, puteți 

scrie un comentariu, care este foarte bun pentru feedbackul 

către elevi. Testul poate fi văzut așa cum îl vor vedea elevii, 

folosind link-ul "Preview"/„Previualizare” sau potate fi 

tipărit. Există trei setări posibile de publicare: "Ascundeți testul acum", "Începeți testul acum" sau "Rețineți o 

dată". Numai primul permite să adăugați, să modificați sau să ștergeți orice întrebare. Ca și în cazul oricărui test, 

puteți seta o limită de timp, dacă doriți, și să introduceți valoarea corespunzătoare în minute. Dacă doriți ca elevii 

să vă vadă răspunsul, după ce ați terminat testul, selectați "Afișați rezultatele". Veți putea selecta "Afișați 

răspunsurile corecte", astfel încât elevul dvs. să vadă nu numai răspunsurile lor, ci și răspunsurile corecte. Dacă 

doriți să aplicați testul în clasă, poate fi o idee bună să selectați "Întrebări aleatorii". 

Carnetul de note/Gradebook  Înregistrează toate notele / punctele obținute de elevi în Activități și Chestionare. 

Carnetul de note poate fi exportat ca fișier Excel, pentru 

evaluare statistică și interpretare vizuală. 

Carnetul de note din Easyclass.com este flexibil. Fiecare 

element de clasificare poate avea o valoare/greutate 

proprie, care poate fi schimbată de către instructor. în 

mod prestabilit, toate elementele sunt ponderate egal 

cu 100% din total. Valoarea totală nu poate depăși 

100%. Acesta este motivul pentru care sistemul va reinițializa ponderile celorlalte elemente de clasificare, pentru 

a se potrivi cu această valoare. 

Puteți găsi informații utile legate de setarea manualului de note și ce înseamnă elevii. De asemenea, puteți adăuga 

elemente noi, ceea ce înseamnă un nou test, pentru a stabili greutatea fiecăruia și gradul final. 

 Elementul Membri afișează toți membrii înscriși la o clasă. Pot fi profesori cu drepturi administrative sau membri 

Elevi / Oaspeți. Oaspeții sunt profesori care au primit invitația de a 

participa la curs. Administratorul poate trimite un mesaj oricărui 

membru, îl poate șterge din clasă sau poate da unui alt profesor 

dreptul de Administrator. Făcând clic pe un nume de membru, îi 

puteți vedea peretele. Aici există secțiunile Actualizări și informații, 

precum și opțiunea Blocare. Dacă este Peretele de profesor, atunci 

se pot vedea elevii înscriși de acel profesor la cursurile sale, cursurile 

în care este înregistrat și conexiunile sale. De asemenea, o solicitare 

de conectare poate fi trimisă sau anulată. Pentru un elev, pot fi văzuți și 

instructorii pentru cursurile unde este înregistrat.. 
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Class Library /Biblioteca clasei pentru un curs conține toate documentele care au fost atribuite acestui curs. 

Fiecare curs al unei clase are biblioteci de clase 

separate. Există opțiunea de a le selecta după tip. 

De asemenea, puteți adăuga fișiere din alte fișiere 

personale, făcând clic pe butonul "Distribuiți” din 

„MyFiles/Fișierele mele" sau pentru a încărca unul 

nou. Fiecare document are un titlu și o descriere 

care poate fi editată. Instrumentul Setări permite 

ștergerea, copierea sau descărcarea 

documentului. Din "Cursuri" puteți accesa un curs specific, de unde puteți copia un fișier sau într-un dosar de 

specificații. Sub Biblioteca de clasă există o altă opțiune pe care o aveți, pentru a adăuga dosarul, a șterge dosarul 

sau a redenumi un dosar, precum și pentru dosarele create. Fiecare are o pictogramă care poate fi folosită pentru 

aceasta. 

E Elevii pot vizualiza și descărca numai documente din cursul în care sunt înscriși. 

O altă caracteristică a platformei EasyClass este Crearea și administrarea evenimentelor. Această caracteristică 

este concepută pentru a permite instructorilor să organizeze evenimente 

și să le gestioneze cu ușurință. Crearea evenimentelor se poate face 

folosind butonul "Adăugați eveniment", în pagina "Activitate recentă" sau 

pe pagina "Calendar", pentru a crea evenimente comune 

Butonul "Adăugați eveniment" de pe pagina de clasă va crea un 

eveniment specific pentru această clasă. Acesta va fi afișat în fiecare 

pagină principală a clasei sub secțiunea "Viitoare" a acelei clase. 

Butonul „Adaugă eveniment“ de pe pagina de clasă va crea un eveniment 

specific pentru doar această clasă. Acesta va fi afișat în fiecare pagină principală a clasei sub secțiunea "Viitoare" 

a acelei clase. 

Făcând clic pe butoanele de mai sus, veți vedea o fereastră pop-up care vă cere să completați câmpurile necesare 

pentru evenimentul dvs. Numai câmpul titular este obligatoriu de completat. În funcție de setarea selectată pentru 

"Tipul evenimentului", trebuie să selectați Clasa sau Grupul pentru care este atribuită. Evenimentul poate fi 

susținut de fișierele încărcate sau care sunt preluate din MyFiles sau prin accesarea unui link pe care îl puteți edita. 

După completarea tuturor datelor necesare, făcând clic pe butonul "Trimitere", evenimentul va fi creat și 

utilizatorul va fi redirecționat către pagina evenimentului asociat. Pe pagina evenimentului, pentru a edita 

proprietățile sau pentru a șterge evenimentul, utilizați pictograma din partea dreaptă sus. Toate evenimentele vor 

putea fi urmate în pagina "Calendar" și în secțiunea "Viitoare" din "Pagina de pornire".. 

MyFiles /Fișierele mele este spațiul personal de stocare a fișierelor, unde pot fi încărcate, gestionate și distribuite 

pe platformă, diferite tipuri de documente. Acesta 

poate fi accesat pe pagina cu același nume, în meniul de 

sus. 

În coloana din stânga se poate vedea structura de 

dosare, cu directorul "MyFiles" ca director principal 

rădăcină. Folosind pictogramele din partea stângă sus 

puteți adăuga, șterge sau redenumi orice dosar, cu 

excepția dosarului MyFiles. În partea de jos a secțiunii, 

este afișat spațiul utilizat. Rețineți că fiecare utilizator poate avea maximum 2000 MB de spațiu liber pentru 

stocarea fișierelor. 
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Coloana din dreapta afișează fișierele din folderul activ. Aceste fișiere pot fi încărcate de proprietar, utilizând 

butonul "Încărcați" pentru a răsfoi fișierele și pentru a încărca fișierele selectate în dosarul activ. Fiecare fișier 

poate fi manipulat prin setări accesibile în coloana Funcții. 

Pagina Mesaje primite este pentru activitățile de mesagerie privată. Acolo mesajele sunt permise numai între 

instructori, sau doar între elevi. Un instructor și un elev 

pot schimba mesaje numai dacă aparțin aceleiași clase. 

Pentru a trimite un nou mesaj privat, trebuie doar să 

dați clic pe linkul "Scrieți mesajul" din stânga. 

Destinatarul poate fi completat cu ajutorul funcției de 

completare automată, care ușurează umplerea. E-

mailul este trimis numai prin platformă, de aceea 

destinatarul poate fi numele unuia dintre profesorii sau elevi înscriși la un curs.  

Sugestii pentru activități pentru diferite arii curriculare/ discipline 

Platforma are caracteristici care o recomandă să fie utilizată în orice domeniu educațional. Principala problemă 

este de a determina dacă un profesor înscris pe platforma EasyClass dorește să construiască o rețea educațională 

proprie adresată numai profesorilor și elevilor deja cunoscuți sau dorește să permită acces liber. În ultimul caz, un 

anunț despre cursul / cursurile predate poate fi postat pe o rețea socială. Cei care doresc să se înscrie ca elevi sau 

invitați pot completa un formular online Google creat în acest scop. 

Deși pentru moment nu există o caracteristică instituțională pentru o școală pe platformă, există posibilitatea de 

a construi o structură arborescență care să aibă o astfel de funcționalitate. Se poate crea un curs principal, unde 

vor fi invitați profesori din școală. Fiecare dintre aceștia poate crea un curs propriu, după aceea, ca în orice școală 

obișnuită. Dacă cadrele didactice sunt grupate pe arii curriculare, atunci în cursul principal vor fi invitați profesori 

care sunt responsabili de fiecare zonă curriculară, după ce vor primi statutul de invitat, își vor crea cursul pentru 

fiecare disciplină din aria curriculară și vor invita profesorii pentru fiecare dintre aceste cursuri. 

Problema reală care poate consuma timp este înregistrarea elevilor, deoarece nu există nicio posibilitate de a 

încărca toți elevii cu adresele lor și de acolo să fie selectați de către fiecare profesor pentru clasele lor. 

Dar, ca și în multe alte cazuri, există o modalitate care poate rezolva această problemă. Dacă școala are o bază de 

date reală cu elevii, pe clase, și adresa lor de e-mail, un astfel de document poate fi încărcat pe platformă de către 

administratorul cursului principal, astfel încât acesta să poată fi preluat de fiecare profesor pentru a invita elevii  

să se conecteze . 

Nu recomandăm o astfel de structură, deoarece școala reală va fi dublată de platformă. Elevii vor pierde interesul 

pentru noul mod de a învăța, fără a menționa că nimeni nu poate fi obligat să participe la o astfel la școala virtuală, 

alături de cea obișnuită. 

Resurse necesare 

EasyClass poate fi accesat de pe PC-uri sau laptop-uri, având o interfață personalizată pentru smartphone. Este 

necesară o conexiune la internet, deoarece platforma funcționează doar online.  
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Avantaje 

EasyClass este o platformă pentru inițiativele Blended Learning. Este o platformă robustă, accesibilă, gratuită, ușor 

de învățat și de utilizat, cu o interfață ușor de utilizat. Resurse suplimentare pot fi folosite pentru a spori învățarea, 

pentru a evita timpul limitat în clasele tradiționale. Poate fi o alternativă bună pentru o rețea de învățare 

personală. Colaborarea între profesori este unul din beneficiile sale. 

Prin intermediul platformei, profesorii au capacitatea de a rămâne în legătură cu elevii, indiferent de motivele 

absenței contactului direct, într-o sală de clasă. 

Fără reclame și cu un proces care oferă un control complet profesorilor / formatorilor pentru gestionarea clasei, 

EasyClass abordează preocupările fundamentale ale vieții private și ale siguranței, un mediu digital de siguranță. 

Prin proiectarea sa, EasyClass oferă oportunitatea dezvoltării cetățeniei digitale, prin interacțiune responsabilă, 

prin mijloace digitale. 

Pentru elevi, avantajele particulare sunt: utilizarea ușoară, resursele online într-un singur loc, colaborarea în afara 

clasei cu profesorii și elevii, promovarea gândirii critice. Există avantaje de atitudine pentru elevii emoționali, care 

au dificultăți de a interacționa față în față cu colegii sau profesorii lor. 

EasyClass poate fi o alternativă a unui site de rețea socială, unde viața personală nu este amestecată cu viața 

școlară. În acest fel, elevii sunt pregătiți să utilizeze o rețea de dezvoltare personală. 

Dezavantaje 

Fiind o platformă online, elevii pot accesa cursurile numai dacă au o bună conexiune la Internet. De aceea, 

pentru unii elevi este dificil să acceseze cursurile, dacă nu au conexiune la internet. 

Lipsa unei versiuni offline, poate fi o altă dificultate pentru unii utilizatori. 

Ca și în majoritatea cazurilor când elevii și / sau profesorii pot lucra online, nici platforma EasyClass nu oferă un 

instrument pentru a verifica automat plagiatul. Acesta este motivul pentru care este recomandat ca orice 

profesor să postezze pe peretele fiecărei clase normele necesare pentru a lupta împotriva pirateriei online și a 

regulilor de securitate online. 

Spațiul de depozitare pare a fi unul mare, dar pentru multe cursuri poate fi mai puțin decât este necesar. În acest 

caz, vă recomandăm să utilizați un spațiu separat pentru stocare pentru documentele mai mari, un depozit în 

cloud. În acest fel, documentele pot fi utilizate prin legăturile lor, dacă vor avea setări adecvate care să permită 

descărcarea sau vizualizarea. 

Activitate de securitate digitală 

Elevii se pot înscrie numai dacă primesc o invitație sau un cod de acces. Pentru a menține securitatea cursului, 

după ce elevii invitați s-au alăturat cursului, se poate modifica din nou codul de acces, astfel încât să nu se poată 

alătura niciun student neautorizat. 

Există diferite niveluri de securitate a confidențialității implementate de platformă. Acestea pot 

fi setate accesând "Setările confidențialității" în colțul din dreapta sus. Drepturile de permisiune 

sunt grupate și exclusive. 

Jane Doe 
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Pe această secțiune, puteți vizualiza, de asemenea utilizatorii blocate și deblocarea lor atunci când este necesar. 

Există și alte caracteristici care fac platforma potrivită pentru 

cursuri. Profesorii au drepturi administrative depline asupra 

participării elevilor în clasa lor. Postarea anonimă nu este 

posibilă. Nu există publicitate, motiv pentru care platforma nu 

deranjează elevii și profesorii. 

Deoarece membrii clasei și postările lor pot fi văzute numai de acest grup, nu este necesară nicio permisiune 

specială pentru publicarea materialelor online și a drepturilor autorilor. În schimb, este recomandat ca profesorii 

să cureze postarea elevilor, pentru a evita utilizarea neautorizată a materialelor preluate de pe internet. 

Pentru a evita orice informații private pe care elevii pot să le folosească din greșeală pentru a folosi documentele 

sau comentariile încărcate, este recomandat ca profesorii să modereze activitatea elevilor pe platformă.

Jane Doe 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein." 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea 

exclusiva a autorilor, iar Agenția Națională si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul in care va  folosit 

conținutul informației. 




