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CUM SA UTILIZATI PLATFORMA 

 

Introducere  

Platforma de formare online este un instrument cuprinzător pentru livrarea integrată a tuturor 

conținuturilor produse, autoevaluare, învățare electronică, webinarii și resurse. În plus, există 

un forum de discuții. Toate elementele platformei permit o auto-studiere eficientă, dar și 

interacțiunea dintre utilizatorii platformei și sprijinul activ al parteneriatului pe toată calea de 

instruire. Platforma va fi disponibilă în perioada de finanțare a proiectului și pentru cel puțin 5 

ani după aceea. 

 

Acces la platformă 

Pentru a intra în platformă, trebuie să accesați site-ul principal al proiectului și să alegeți butonul 

Platformă din partea de sus a ecranului 

 

sau puteți merge direct la următoarea adresă: https://indigiterasmus.eu/online-platform/  

Limba platformei va fi setată automat pe baza setărilor limbii dispozitivului. 

 

 

 

 

 

https://indigiterasmus.eu/online-platform/
https://indigiterasmus.eu/online-platform/
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După ce intri pe platformă (etapa în care te afli probabil acum, felicitări) vei vedea diferitele 

elemente din care să alegi 

 
dar pentru a beneficia pe deplin de toate, este necesară înregistrarea. 

 

Inregistrare 

După ce faceți clic pe butonul de autoevaluare, vi se va solicita să vă înregistrați, furnizând un nume 

de utilizator, un e-mail valid, prenume (prenume și numele companiei). Dupa furnizarea 

informațiilor, veți primi un link de activare pe e-mailul dvs. După aceea, cu acceptarea politicii de 

confidențialitate, vă puteți autentifica pe platformă pentru a beneficia pe deplin de toate elementele 
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Pai pe care sa ii urmezi, dupa logare  

1. Autoevaluare - răspunsurile furnizate vor avea ca rezultat recomandări pe care module să le 

urmeze 

Exemplu: 

 

2. E-learning – cursul nostru oferă instruire în următoarele domenii: 

• Modele de afaceri pentru internaționalizare 

• Marketing international 

• Rețeaua internațională 

• E-commerce 

• Management internațional deschis al inovării 

 

Fiecare modul este împărțit în aceleași secțiuni. Exemplu: 

 

3. Webinarii - le puteți vizita separat; nu necesită logare 

Webinariile sunt, de asemenea, incluse în fiecare modul, cu descrieri suplimentare. 

4. Forumul de discuții - aici puteți face schimb de idei cu alți profesioniști 

În acest scop, veți fi redirecționat către un grup Facebook închis dedicat. 

5. Resurse - unele materiale suplimentare în ceea ce privește internaționalizarea pentru a verifica 

Puteți descărca un raport și o bază de date cu materiale open source despre internaționalizare. 

https://indigiterasmus.eu/webinars/
https://www.facebook.com/groups/273046034004031
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Iti multumim pentru ca ai ales IN_DIGIT2EU, finantat prin  Erasmus+ KA2 

Parteneriate Strategice pentru Educatia Adultilor  


