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Moodle
Moodle este sistemul de management al programelor educaționale, cu o complexitate
crescută, care asigură dezvoltarea de soluții adaptate nevoilor unei instituții de
învățământ
de
elită.
Moodle este dezvoltat de profesioniști în domeniul tehnic și educațional ce au căutat o
soluție versatilă și suficient de complexă pentru a acoperi întreaga gamă de nevoi. Este
bazat pe principii pedagogice unanim acceptate de universități din întreaga lume, prin
care este asigurat un spațiu privat de învățare și de activitate colaborativă. În ultimul
deceniu, platforma Moodle a fost folosită pe întreg globul de către milioane de
utilizatori din medii variate, de la corporații la școli izolate geografic.
În România, comunitatea Moodle urmează același traseu al prezenței în sistemul de
învățământ, preuniversitar și universitar, public și privat. Sunt peste 90% dintre
universitățile din România au ales să crească capacitatea de formare a studenților prin
implementarea de soluții de eLearning dezvoltate în Moodle.

eLearning Software
Partener Moodle pentru România are misiunea de a crea instrumente educaționale
care să fie în același timp ușor de utilizat, dar și complexe prin soluțiile funcționalitățile
pe care le oferă.
Pentru aceasta folosim:
• experiența Moodle Pty Ltd din întreaga lume
• experiența eLearning Software în Europa în proiecte educaționale
• experiența eLearning Software în universitățile din România și din
Republica Moldova
Serviciile profesionale de implementare și dezvoltare Moodle propuse au scopul de a
sprijini universitațile în transformarea întregului proces educațional, inclusiv cel de
administrare operațională și funcțională.

Star Storage,
Partener tehnic pentru eLearnig Software.
Star Storage este un furnizor global de servicii IT care dezvolta si livrează soluții
moderne de protecție și management al informațiilor pentru organizații publice si
private de top. Dezvoltator de produse proprii, cu peste 19 ani de experiența in domeniu
si un portofoliu cu peste 500 de clienți de pe 4 continente, in industrii precum financiarbancar, telecom, producție, utilități sau administrație publica, compania joaca un rol
cheie in parcursul către transformarea digitala, mobilitate si cloud a organizațiilor de
orice dimensiune.
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Servicii
Serviciile furnizate prin UniNet de eLearning Software în parteneriat cu Star
Storage, sunt optimizate și scalabile pe nevoile curente și viitoare ale universităților
din România. Lista serviciilor va fi una dinamică și personalizabile pentru fiecare
universitate în parte.
Serviciile furnizate au la bază platforma de elearning Moodle și funcționalitățile
acesteia.
Prin UniNet dorim să eficientizăm procesul de adoptare și utilizare Moodle în mediul
universitar, să ajutăm administratorii platformei să gestioneze un sistem stabil și bine
integrat în procesul educațional din universitate. Ajutăm profesorii să dezvolte cursuri
mai interactive și atractive pentru studenți. Iar pentru managementul universităților,
oferim o soluție care optimizează costurile și să furnizează informații despre progresul,
cantitatea și calitatea procesului educațional.
Lista celor mai importante servicii:
• Instalare și configurare mediu de lucru, servere
• Instalare și configurare Moodle
• Integrare cu sisteme de management universitar
• Modul evaluare instituțională și academică
• Sisteme de videoconferință și webinar
• Sisteme de proctoring, monitorizare examinare la distanță
• Active Directory (AD), Radius, SSO
• Implementare Single Sign On (SSO)
• Import de cursuri
• Management utilizatori
• Management de cursuri
• Implementare standarde ARACIS
• Training administratori Moodle
• Training profesori și studenți
• Webinarii
• Șabloane de cursuri
• Audit de securitate și flux de lucru
• Generare de rapoarte și statistici
• Integrare sisteme antiplagiat
• etc
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Metode și instrumente de evaluare cu Moodle

O serie de trei webinarii tematice: Testul în Moodle, Sarcina de lucru, Catalogul de
note.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Webinarii dedicate mediului universitar
Participarea la webinarii se face prin crearea unui cont în platforma UniNet la
adresa www.uninet.ro
Webinariile desfășurate prin serviciul Zoom integrat în Moodle
Durata unui webinar este de 2 ore
Webinarul este recomandat utilizatorilor cu rol de administrator sau profesor întro platformă Moodle
Versiunea platformei este Moodle 3.10
După participarea la cele trei webinarii se vor obține cunoștințe și abilități de
gestionare a: testului în Moodle, sarcinii de lucru, catalogului de note.
Participanții vor primi pe email un certificate de participare
Instrumente Moodle folosite:
o Sondaj - pentru colectarea și agregarea unor informații despre participanți
o Prezență - pentru efectuarea prezenței participanților
o Test - pentru grearea testelor grilă, evaluarea cunoștințelor
o Sarcină de lucru - pentru colectarea portofoliilor participanților,
evaluarea cunoștințelor
o Catalog de note - pentru agregarea notelor din activitățile de evaluare
o Chestionar - pentru colectarea feedback aplicat participanților după
participarea la webinarii
o Certificat - pentru eliberarea unui certificat de participare la webinarii
Formator: Cosmin HERMAN, contact@uninet.ro, expert Moodle
https://uninet.ro/mod/forum/discuss.php?d=4
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Testul în Moodle

Testul este un tip de activitate în Moodle cu care se poate efectua evaluare
cunoștințelor teoretice ale studenților.
Cu ajutorul acestei activități se pot aplica diferite metode de evaluare:
• Evaluare inițială
• Evaluare pe parcurs
• Auto evaluare
• Evaluare finală
Banca de întrebări
• Import, adăugare, management, utilizare
• Tipuri de întrebări
Categorii de întrebări
• Adăugare, management
Tipuri de întrebări
• Adevărat sau fals
• Întrebare cu mai multe răspunsuri corecte
• Întrebare cu un singur răspuns corect
• Drag & drop
• Potrivire
• Completare spații libere
• Răspuns scurt text
• Răspuns scurt numeric
• Eseu
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Categorii de întrebări
•
•
•

CAPITOL I
• 15 întrebări
• Puncte 1 per întrebare
CAPITOL II
• 10 întrebări
• Puncte 2 per întrebare
CAPITOL III
• 5 întrebări
• Puncte 3 per întrebare

Setările unei activități Test
2. Denumire test: Evaluare inițială la matematică
3. Interval: 27.01.2022, 18:00 – 20:00
4. Durata: 20 minute
5. Categoria de notă: Evaluare inițială
6. Notă de trecere: 5
7. Încercări permise : 3
8. Metoda de notare: Cea mai mare notă
9. Aspect test : Toate întrebările pe o singură pagină
10. Metoda de navigare: Liberă / Secvențială
11. Comportament întrebare: Amestecă ordinea răspunsurilor din întrebarea
12. Monitorizare finalizare:
• Studentul trebuie să vizualizeze activitatea pentru a o finaliza
• Cursanții trebuie să primească o notă pentru a finaliza această activitate.
• Este necesară notă de trecere
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Sarcina de lucru

Sarcina de lucru (lucrarea, portofoliu, teme) este o activitate importantă în Moodle pe
componenta de evaluare.
Procesul de evaluarea va fi unul compact, într-un flux de lucru care oferă profesorului
toate instrumentele de a expune cerințele, a urmării răspunsul, a da feedback și a nota
temele trimise de către studenți.
Nota finală va fi afișată în catalogul de note.

Scenariu de testare cu Sarcina de lucru în Moodle:
1) Profesorul expune studenților o sarcină de lucru cu cerințe clare ce trebuie
realizate, termenul limită de trimitere a lucrării și criteriile de evaluare. De
asemenea va pune la dispoziția studenților un șablon de realizare a temei cu o
structură, îndrumări de realizare și bibliografie.
2) Studentul va descărca șablonul, va realiza tema și o va încărca în platformă
3) Sistemul va notifica profesorul că o lucrare a fost trimisă și trebuie să fie
notată
4) Profesorul va analiza răspunsul trimis și va da un feedback studentului, va face
adnotări pe document și va insera comentarii.
5) Sistemul va notifica studentul că a primit feedback la lucrarea trimisă și că
trebuie să fie remediată
6) Studentul va asimila feedback-ul primit de la profesor, va revizui și va
retrimite lucrarea
7) Sistemul va notifica profesorul că o lucrare a fost trimisă și trebuie să fie
notată
8) Profesorul va analiza răspunsul final trimis de student și va nota lucrarea.
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Instrument de evaluare
Evaluare
• Individuală
• De grup
Tip de răspuns
• Text (eseu)
• Fișiere (portofoliu)

Configurare activitate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numele sarcinii de lucru
Descriere
Fișiere adiționale (șabloane teme, îndrumar, bibliografie)
Disponibilitatea temei (interval de timp)
Tipuri de răspuns
Text (eseu)
Fișiere (portofoliu)
Tipuri de feedback
Comentarii text
Fișiere de feedback
Fișier soluție
Criterii de feedback și evaluare
Setări răspunsuri
Buton de trimitere
Declarație student, lucrare proprie
Încercări disponibile
Setări pentru trimiterea răspunsului în grup
Notificări
Nota
Finalizare activitate
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Sarcina de lucru de tip fișiere
Cerințe temă pentru studenți.
De realizat o lucrare cu tematica "Iubirea" din nuvelele lui Giovanni Boccaccio.
Decameronul este o colecție de o sută de nuvele, scrise între 1349 și 1353 de
umanistul italian Giovanni Boccaccio. Este o operă alegorică, cunoscută pentru
poveștile sale despre iubire, care apare sub toate aspectele sale, de la punctul de
vedere erotic până la cel tragic.
Cerințe tehnice (2%)
1.
2.
3.
4.

Lucrarea trebuie trimisă în format PDF
Lucrarea trebuie să aibă cel puțin 4 pagini.
Trebuie să conțină cel puțin 2 imagini.
Lucrarea trebuie să fie scrisă în limba română.

Cerințe didactice (8%)
Conținutul lucrării va fi evaluat după următoarele criterii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Format și limbaj
Coerență și exprimare
Analiza textului
Vocabularul și literatura citită
Concluzii
Bibliografie
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Sarcina de lucru de tip text
Cerințe temă pentru studenți.
De realizat un scurt eseu cu tematica "Iubirea" din nuvelele lui Giovanni
Boccaccio.
Decameronul este o colecție de o sută de nuvele, scrise între 1349 și 1353 de
umanistul italian Giovanni Boccaccio. Este o operă alegorică, cunoscută pentru
poveștile sale despre iubire, care apare sub toate aspectele sale, de la punctul de
vedere erotic până la cel tragic.
Cerințe tehnice (2%)
1. Eseul trebuie să aibă cel puțin 1500 de cuvinte, maxim 2000 de cuvinte.
2. Lucrarea trebuie să fie scrisă în limba română.
Cerințe didactice (8%)
Conținutul lucrării va fi evaluat după următoarele criterii:
1.
2.
3.
4.

Format și limbaj
Coerență și exprimare
Analiza textului
Vocabularul și literatura citită
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Catalogul de note

Catalogul de note în Moodle este un instrument de agregare a notelor studenților din
toate activitățile din platformă (online) sau activitățile din sala de curs sau laboratoare
(offline).
Configurarea catalogului are la bază fișa disciplinei și structura de activități a acesteia.
Categoriile de note vor fi adăugate și configurate în funcție de metoda de agregare
propusă.
Cumularea notelor determină cum vor fi calculate notele dintr-o categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Media aritmetică - Suma tuturor notelor împărţită la numărul total de note
Mediană - nota din mijloc, atunci când notele sunt aranjate în ordinea mărimii
Media ponderata a notelor
Media simplă ponderată a notelor
Cea mai mică notă
Cea mai mare notă
Modul notelor - nota care apare de cele mai multe ori în șirul de note
Suma notelor - suma tuturor notelor, excluzând notele scalare

Fiecare categorie de note vor avea elemente de notă adăugate din obiectele de curs
(teste, lucrări, activități notate) și elemente adăugate manual de către profesor.
Configurarea catalogului este o etapă foarte importantă din dezvoltarea unui scenariu
de curs.
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Structura notei de curs (agregare note)
•
•
•
•
•
•

Prezența – 20%
Evaluare inițială – 5%
Evaluare pe parcurs. Grilă – 15%
Evaluare pe parcurs. Sarcina de lucru – 15%
Evaluare finală – 40%
Feedback – 5%

Categorii și Elemente de catalog
•
•
•
•
•
•
•

Prezență
o Prezența online (activitatea prezență)
Evaluare inițială
o Test de evaluare inițială (activitatea test)
Evaluare pe parcurs. Grilă
o Test de evaluare 1 (activitatea test)
o Test de evaluare 2 (activitatea test)
Evaluare pe parcurs. Sarcină de lucru
o Sarcină de lucru 1 (activitatea sarcină de lucru)
o Sarcină de lucru 2 (activitatea sarcină de lucru)
Evaluare finală
o Test grilă (activitatea test)
Feedback
o Chestionar de feedback (activitatea chestionar)
Certificat
o Certificat (activitatea certificat)
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Atribuire și distribuire
Acest document este public sub o licență:
Atribuire-Necomercial-Partajare în Condiții Identice 4.0 Internațional

Caracteristicile licenței:
o Permiți adaptărilor operei tale să fie distribuite?
§ Da, atâta timp cât şi alţii distribuie în condiţii identice
o Permiţi utilizări în scop comercial ale operei tale?
§ Nu

Vă mulțumim că sprijiniți proiectul Moodle.
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