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Tipri de întrebări din Moodle folosite:
• Alegere multiplă
• Adevărat/Fals
• Potrivire
• Răspuns scurt
• Numeric

• Glisează și
poziționează pe 
imagine 
• Glisează și

poziționează
marcatori
• Glisează și

poziționează pe text

• Selectați cuvintele
care lipsesc
• Totul sau nimic

alegere multiplă
• Eseu
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1.Metode de evaluare
• Evaluare inițială
• Evaluare pe parcurs
• Auto evaluare
• Evaluare finală

2.Testul
• Configurare test, categorii, întrebări
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1.Banca de întrebări
• import, adăugare, management, utilizare
• tipuri de întrebări

2.Categorii de întrebări
• adăugare, management
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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
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Întrebări
1. Tipuri de întrebări

1. Adevărat sau fals
2. Întrebare cu mai multe răspunsuri corecte
3. Întrebare cu un singur răspuns correct
4. Glisează și poziționează
5. Potrivire
6. Completare spații libere
7. Răspuns scurt text 
8. Răspuns scurt numeric
9. Eseu
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Scenariul unui test - cofigurare
1. Denumire test: Evaluare inițială la matematică

2. Interval: 27.06.2021, 16:00 – 20:00

3. Durata: 20 minute

4. Categoria de notă: Evaluare inițială

5. Notă de trecere: 5

6. Încercări permise : 3

7. Metoda de notare: Cea mai mare notă

8. Aspect test : Toate întrebările pe o singură pagină / O singură întrebare pe pagină

9. Metoda de navigare: Liberă / Secvențială

10. Comportament întrebare: Amestecă ordinea răspunsurilor din întrebarea Da / Nu

11. Monitorizare finalizare: 
• Cursanții 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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Scenariul unui test – adaugare întrebări
Număr de întrebări în test: 10

• CAPITOL I        ?              5                                         Random
• CAPITOL II       ?              3                                         Random
• CAPITOL III      ?              2                                         Manual

Categoria Nr. Întrebări Metoda de adăugare
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Metode de evaluare
• Evaluare inițială
• Evaluare pe parcurs
• Auto evaluare
• Evaluare finală
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Evaluarea inițială
1. Denumire test: Evaluare inițială

2. Interval: 25.06.2021, 09:00 – 19:00

3. Timp: 20 minute

4. Notă de trecere: -

5. Încercări permise : 1

6. Metoda de notare: Prima încercare

7. Aspect test : O singură întrebare pe pagină

8. Metoda de navigare: Secvențială

• Evaluare inițială

• o singură încercare

• agregare notă: nota obținută

• afișare feedback

• afișare răspunsuri corecte / greșite
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Evaluarea pe parcurs
1. Denumire test: Evaluare pe parcurs

2. Interval: 12.06.2021, 09:00 – 11:00

3. Timp: 10 minute

4. Notă de trecere: 5

5. Încercări permise : 3

6. Metoda de notare: Cea mai mare notă

7. Aspect test : O singură întrebare pe pagină

8. Metoda de navigare: Secvențială

9. Comportament întrebare: Amestecă ordinea răspunsurilor din întrebarea DA

10. Monitorizare finalizare: Notă de trecere

• Evaluare pe parcurs

• număr nelimitat de încercări

• agregare notă: Cea mai mare notă

• afișare feedback
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Evaluarea auto-evaluare
1. Denumire test: Evaluare auto-evaluare

2. Interval: 12.06.2021, 00:00 – 25.06.2021, 23:59

3. Timp: 20 minute

4. Notă de trecere: 5

5. Încercări permise : Nelimitat

6. Metoda de notare: Nota media

7. Aspect test : Toate întrebările pe o singură pagină

8. Comportament întrebare: Amestecă ordinea raspunsurilor din intrebarea DA

9. Monitorizare finalizare: notă de trecere

• Auto-evaluare

• număr nelimitat de încercări

• agregare notă: nota medie

• afișare feedback
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Evaluarea finală
1. Denumire test: Evaluare finală

2. Interval: 24.06.2020, 10:00 – 12:00

3. Timp: 20 minute

4. Notă de trecere: 8

5. Încercări permise : 1

6. Metoda de notare: Nota obținută

7. Aspect test : Toate întrebările pe o singură pagină

8. Metoda de navigare: Secvențială

9. Comportament întrebare: Amestecă ordinea raspunsurilor din intrebarea DA

10. Monitorizare finalizare: notă de trecere

• Evaluare finală

• 1 încercare

• agregare notă: nota obținută
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… pe scurt …

• CAPITOL I
• 15 întrebări
• Puncte 1 per întrebare

• CAPITOL II
• 10 întrebări
• Puncte 2 per întrebare

• CAPITOL III
• 5 întrebări
• Puncte 3 per întrebare

Număr de întrebări în test: 10

• CAPITOL I          ?  5                    Random
• CAPITOL II         ?  3                    Random
• CAPITOL III        ?  2                    Manual

Categoria Nr. Întrebări Metoda de adăugare

Evaluare și feedback automat în Moodle



Comportament întrebări
• Feedback amânat / decalat (implicit)
• Cursanții trebuie să dea un răspuns la fiecare întrebare și apoi să trimită testul

complet, apoi testul va fi notat și sistemul va afișa nota și feedback-ul.

• Modul adaptiv și Modul adaptiv (fără penalizări)
• Permite cursanților să facă mai multe încercări pentru fiecare întrebare înainte

de a trece la următoarea întrebare. 
• Acest comportament necesită ca în secțiunea „Opțiuni pentru revizuire”, 

regula „În timpul încercării” să fie bifată setarea „Dacă este corect”.
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Webinar
Evaluare și feedback automat în Moodle
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Certificat de participare
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contact@uninet.ro
0727391456
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eLearning Software SRL Partener Moodle pentru România

• Expertiză Moodle de 15 ani
• Impementare Moodle în mediul:
• Universitar
• Business – Banking
• Preuniversitar
• ONG
• Instituții publice

• Dezvoltare Moodle, rapoarte, integrări cu sisteme terțe
• Mentenanță și Suport
• Training
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Despre Star Storage
ü Fondata in anul 2000
ü Acum prezenta pe 4 continente, in peste 20 de tari si cu 100+ parteneri
ü Cuvinte cheie: managementul informatiilor, outsourcing si cloud

ü 500+ clienti de nivel Enterprise
ü 3000+ Proiecte livrate in zona de management al informatiilor & outsourcing
ü 100,000+ utilizatori zilnici ai solutiilor noastre
ü Proprietate Intelectuala prin propriul portofoliu de solutii dedicate gestionarii

informatiilor: SEAL, StarCapture, StarCapture Anywhere, ASSISTO, STATUS

ü Cloud este in AND-ul nostru – avem propriul Centru de Date la cel mai inalt 
nivel tehnologic (Tier 3 conform TIA 942 si Uptime Institute) in Bucuresti

ü Specializati in servicii de migrare si consolitare a continutului din aplicatiile 
de Business

ü Specializati in servicii de productie a documentelor si procesare de informatii
ü Unul dintre cele mai mari Centre de Conversie din Europa Centrala si de Est

– peste 1 Mil. documente / zi capacitate de procesare
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Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

www.uninet.ro
contact@uninet.ro

UniNet este un serviciu furnizat de eLearning Software, Partener Moodle
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