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Noţiuni introductive Moodle 
Moodle reprezintă cea mai populară platformă pentru implementarea programelor de 

învăţare la distanţă. Elementele care o fac populară sunt: platformă gratuită, open-source 

(se poate adapta adapta nevoilor de formare), constructivism social (educație prin sarcini 

colaborative).  

Moodle (abrevierea de la englezescul Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) este un software liber și Open source de învățare, cunoscut de asemenea și ca 

un Sistem de Management al Cursului, Sistem de Management al Învățării sau ca un Spațiu 

de Învățare Virtual.  

Moodle este o platformă de învățare (e-learning) dezvoltată inițial de Martin Dougiamas 

pentru a ajuta profesorii să creeze cursuri online care să fie focusate pe interacțiune și 

construirea colaborativă a conținutului educațional, care este în continuă dezvoltare. 

Proiectul Moodle comprimă câteva elemente distincte dar care se află într-o legătură, 

precum: Software-ul Moodle, Comunitatea Moodle, Rețeaua partenerilor Moodle. 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Moodle 

Moodle este o platformă de învăţare online, o platformă de e-learning.  

Ce este e-learning-ul? 

eLearning-ul este procesul prin care studenții asistați 

de profesori sau individual asimilează cunoștințe și 

deprinderi noi în conformitate cu obiectivele 

didactice, utilizând metode de instruire specifice și 

conținuturi educaționale prezentate în format digital cu un grad mare de interactivitate. 

eLearning-ul înglobează metode şi tehnici tradiţionale sau moderne şi folosind tehnologii 

IT&C (procesare multimedia şi comunicare asincronă sau sincronă) conduce subiectul care îl 

utilizează, la obţinerea unei experienţe în înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi 

îndemânări într-un domeniu al cunoaşterii. 

Administrare platformă Moodle 

Plecăm de la premisa că odată aleasă soluția de eLearning Moodle ea a fost instalată de 

către administrator pe unul din serverele (web) instituției. Fiind o soluție web application ea 

este apelată la nivel de browser (de exemplu Internet Explorer, care vine instalat odată cu 

sistemul de operare).  

Din 1998 se utilizează termenul de 
e-learning. Comunitatea europeană 
agrează titulatura de eLearning, un 
sinonim cu Online Learning, Web 
Based Learning, Distance Learning 
sau Învățământ online.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Moodle
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Adresa pe care o vom folosi în continuare este http://cursuri.feaa.uaic.ro, pe domeniul 

Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității Alexandru Ioan 

Cuza din Iași. Ca orice platformă de eLearning care se respectă avem câteva categorii de 

utilizatori: administrator (platformă Moodle – configurare site și creare conturi), profesor 

(course creator) și student (user). 

 

Administratorul platformei asigură configurarea interfeței funcție de cerințe 

prin intermediul blocurilor. Acestea sunt predefinite și se găsesc sub diverse 

categorii: Evenimente, Căutare, Fluxuri RSS, Logare, Utilizatori online. 

Acestea pot fi poziţionate şi formatate printr-o serie de opţiuni: poziționare 

stânga – dreapta, sus – jos, afișare sau ascundere, ștergere și stabilire de 

roluri. De asemenea, interfaţa poate fi definită pentru limbile cele mai des 

utilizate.  

 

 

 

http://cursuri.feaa.uaic.ro/
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Administratorul crează listele de conturi (manual, unul câte unul sau pe bază de liste Excel) 

De asemenea, administratorul poate lăsa liberă opțiunea de înscriere automată pe platforma 

de cursuri sau pe bază de cerere. Odată stabilite listele de utilizatori, el se ocupă și de 

atribuirea rolurilor pentru fiecare categorie de utilizator în parte. 

Pentru exemplificare vom folosi drept 

conturi: 

Profesor: Mihai Bourean 

User conta  Password abc123mno 

Student: Ion Popescu 

User stud1  Pasword abc111mno 

Aceste conturi sunt utilizate pentru a 

simula activitatea didactică online şi 

relaţia între profesor şi studenți. Vom 

folosi pentru exemplificare un curs cu 

secţiuni pe teme/subiecte. Există şi 

posibilitatea de a crea secţiuni pe săptămâni sau alte criterii. Elementele cu care vom lucra în 

continuare sunt: 

Resurse (pagini web, directoare, linkuri) sau materiale de diverse tipuri descărcate sau 

accesate de studenți. 

Activități ce urmează a fi susținute de studenți şi evaluate de profesori, cu posibilitate de 

discuţie şi feedback. 

Anunțuri (știri şi evenimente) care apar pe forumul de știri atașat cursului sau pe calendar 

sub formă de note/informări. 

Testele sunt esenţiale pentru activitățile didactice. Ele pot fi generate având o gamă largă de 

opţiuni de configurare. 

Rapoartele (catalog, feedback) sunt folosite pentru analiza activității la curs/test. 
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Crearea cursurilor 

Informații generale curs 

Pentru crearea cursurilor veți cere ajutorul tot administratorului de platformă.  

 

Acesta pentru a crea șablonul de curs vă va cere o serie de informații utile, cum ar fi: 

Denumirea cursului, Rezumat, formatul cursului (săptămânal, pe subiecte/teme, 

social/dezbateri), număr de teme (echivalent nr. de capitole curs + zone de examinare, 
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feedback), când începe cursul, care este perioada de înscriere, afișarea notelor, lucru pe 

grupe. 

Odată cursul creat nu rămâne decât să vă conectați cu contul de profesor și să vă 

administrați zona de conținut. 

Administrare zona de conținut 

1. Conectare (nume utilizator și parolă) – partea din dreapta sus  

 

2. Accesare categorii cursuri (în cazul nostru – Utile – Accounting for Managers 

 

3. După cum se poate observa,  

 

- în centru se găsesc secţiunile de conţinut (după cea dedicată forumului), cu resurse 

(documente, directoare, linkuri) și activităţi (teste, chestionare) necesare procesului 

didactic. 

- în dreapta aveți Știri, Evenimente, Activități curente 

- în stânga aveți acces la participanți, activități (resurse), administrare curs 
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Structura de conținut de curs 

Adaptarea suportului de curs existent la varianta de e-learning aleasă presupune 

identificarea capitolelor utilizate și trecerea acestora în zona de teme/subiecte. Pentru 

aceasta trebuie activat modul de editare  

  

Pentru versiuni mai vechi de Moodle folosiți Internet Explorer pentru afișarea 

componentelor de editare. Editarea și formatarea textului este identică cu cea a unui editor 

clasic de text (ex. Microsoft Word). 

  

Pentru introducerea de conținut în cursul dvs. aveți mai multe elemente pe care puteți să le 

utilizați. Ele sunt grupate în Resurse și Activități. 

 

Elementele conținute în zona de Resurse sunt: 

 

Elementele conținute în zona de Activități sunt: 
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După cum se poate observa conținutul unui curs  este stabilit pe teme/subiecte sau pe  

săptămâni.  Fiecare  secţiune  conține elemente din resurse şi/sau activităţi funcție de 

necesitățile cursului. În continuare vom trece în revistă câteva din aceste elemente cel mai 

des utilizate pe o platformă de e-learning educațională. 

Resurse - Crearea unei pagini web 
Cea mai mare parte din conținutul unui curs este dispusă pe suport pagină web, în format 

HTML. Vom folosi un editor de text pentru introducerea textului, formatare, introducerea de 

linkuri și elemente  grafice,  video și/sau sunet. Editorul oferă atât mod de lucru interfață 

grafică cât și editare cod HTML. 

Asigurați-vă că vă găsiți în secțiunea care vă interesează și selectați din zona de Resurse – 

Crează o pagină Web. Elementele necesare sunt: Titlu, Descriere și Conținut. 

 

Bara de instrumente este asemănătoare unui editor de text și conține elementele cele mai 

des întâlnite în editare: formatare font, formatare paragraf, introducere de text Word, 

anularea comenzilor, introducerea, editare sau eliminarea de linkuri, introducerea de 

imagini, tabele, simboluri, vizualizare cod sursă. 
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Introducerea unei imagini. Pentru 

introducerea unei imagini se poate 

folosi o sursă externă – URL (ex. 

http://www.hipo.ro/public/ 

resources/images/adt/AdT_15_Iasi

_HiPo_homepage_678_410.jpg), 

folosirea unei imagini deja încărcate 

(selectare din listă) pe platformă 

sau adăugarea (Browse – Încarcă). 

Atenție! Trebuie menționat text 

alternativ pentru imagine (scurtă descriere – ex. TargCariere)  

Resurse - Crearea director cu resurse 
Pe lângă suportul de curs folosit la predare se folosesc și materiale ajutătoare sub diferite 

forme (tipuri de fișiere) și pe care dorim să le punem la dispoziția studenților. Pentru aceasta 

folosim introducerea unui director pentru  conţinut.   

Asigurați-vă că vă găsiți în secțiunea care vă interesează și selectați din zona de Resurse – 

Afișează un director. Elementele necesare sunt: Titlu și Descriere. 

 

După ce am alocat un nume și o descriere alegem Salvează și afișează. 
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Se vor afișa resursele existente pe care le putem actualiza/modifica, în cazul nostru, 

adăugarea de noi resurse. Pentru aceasta, din partea dreaptă – sus selectați Modifică fișiere.  

 

Alegem încarcă un fișier. După cum se poate observa, dimensiunea (capacitatea) fișierului 

este limitată la 2 MB. Alegem Browse. Selectăm fișierul. Alegem Încarcă acest fișier. Mesajul 

este fișierul a fost încărcat cu succes și-l afișează în listă. Pe principiul structurilor de 

directoare se poate introduce și un director (sau mai multe) care să conțină alte fișiere. 

  

Resurse - Crearea unui link la o resursă web sau la un fișier 
La acest moment foarte multe resurse educaționale se găsesc sub forma paginilor web 

existente pe Internet sau sub formă de document pdf/doc/ppt. În aceste condiții este 

necesară adăugarea acestor materiale informative pe platforma noastră. 

Asigurați-vă că vă găsiți în secțiunea care vă interesează și selectați din zona de Resurse – 

Inserează link la un fișier sau la un site web. Elementele necesare sunt: Titlu și Descriere, 

adresa linkului și unde anume doriți să se deschidă pagina respectivă (aceeași fereastră sau 

fereastră nouă). 
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Activități - Crearea unui dicționar de termeni 
Trecem la zona de Activități unde alegem, pentru început, să realizăm un dicționar de 

termeni. Asigurați-vă că vă găsiți în secțiunea care vă interesează (noi am ales chiar zona de 

început, după forum) și selectați din zona de Activități – Glosar. Elementele necesare sunt: 

Titlu, Descriere și număr de articole afișate pe o pagină. 

  

Vom folosi fișierul Key Terms pentru a 

introduce date în dicționar. Deschidem 

Accounting Glossary – selectăm Adaugă o 

intrare nouă. Aveți în continuare 

prezentat modul de introducere a 

datelor în dicționar. După cum se poate 

observa ne putem folosi de opțiunile: 

Categorii – utilizarea și împărțirea pe 

categorii 

Cuvinte cheie – se pot folosi și în zona de 

căutare 

Fișiere atașate – pentru exemplificare 

(nu uitați de capacitatea maximă impusă 

unui fișier de maximum 2 MB) 
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Se poate folosi și o soluție de importare folosind un fișier XML. De asemenea, se pot exporta 

date deja introduse. 

După introducerea datelor aspectul 

acestei zone este cel din imaginea 

alăturată. 

De asemenea, modulul căutare este 

folosit destul de mult. Vom face o 

căutare după ACCOUNT (fără a fi 

text complet). 

Prezentăm alăturat rezultatele 

căutării.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități – Utilizarea temelor 
Utilizarea temelor se regăsește și pe platforma Moodle. Temele vin cu o paletă de variante 

de lucru: încărcare fișiere, text online, încărcare un singur fișier, activitate offline. 

Alegem pentru acum o temă (pentru acasă) de realizare a unui eseu și încărcarea fișierului 

pe platformă. 

Pentru aceasta asigurați-vă că vă găsiți în secțiunea care vă interesează și selectați din zona 

de Activități – Teme. Elementele necesare sunt: Nume temă, Descriere, modalitatea de 

notare, perioada de valabilitate a temei, permite sau nu retrimiterea, atenționare profesor 

(via email) și dimensiune acceptată fișier. 
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Modul de lucru cu tema o să-l regăsim în Utilizarea platformei de către studenți și 

Verificarea și notarea activităților studenților. După ce studenții trimit temele profesorul 

trebuie să verifice tema și să o noteze. 

Activități – Utilizarea testelor 
Partea cea mai interesantă a utilizării unei platforme de e-learning (în cazul de față, Moodle) 

este dată de crearea și utilizarea testelor (pe parcurs sau finale).  

Pentru aceasta asigurați-vă că vă găsiți în secțiunea care vă interesează și selectați din zona 

de Activități – Test. Pentru început, elementele necesare sunt: Nume, Introducere, 

Contorizare data, Număr de întrebări pe pagină, Număr de încercări permise 
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Dacă nu există o baterie de teste interfața de testare arată în felul următor… 

 

Vom introduce câteva variante de întrebări pentru exemplificare: 

1. Alegem varianta de întrebare (ex. Multiple choice) 

2. Alegeți Numele întrebarii, textul pentru intrebare, modalitatea de notare, factorul de 

penalizare, unul sau mai multe răspunsuri 

 

3. Introduceți variantele de răspuns, feedback-ul și notați varianta corecta 
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Alegem o altă variantă de întrebare - True or False / Adevărat sau Fals 
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Pentru varianta short answer... 

 

 

După cum se poate observa, pașii necesari realizării testelor sunt: 

- Alegerea tipului de test 

- Configurarea acestuia 

- Alegerea modului de notare (la final totalul trebuie sa fie 100%, deci pentru 5 

intrebari am stabilit un punctaj pe intrebare de 20, si in interiorul intrebarii 100%) 
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Daca alegeti acum Afisare veti obtine varianta de test destinata studentilor. Acum putem si 

testa solutia aleasa. 

 

 

La final se obține un raport asupra examinării. 
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Înainte de a trece la următoarele elemente folosite pe platforma de e-learning Moodle să 

urmărim câteva elemente de administrare: 

 

Capitole 

 Afișează doar acest capitol 

 selectează aceast capitol ca fiind cel curent 

 ascunde capitolul (nu-l șterge) 

 repoziționează capitolul 

Subcapitole 

 poziționare în listă - indentare 

 poziționare în listă – sus/jos 

editare conținut/proprietăți 

ștergere element 

afișare sau ascundere element 

Elementele descriese mai sus sunt valabile și pentru zona de blocuri. 
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Ştiri şi evenimente 
Zona din dreapta paginii cursului permite, printre altele, publicarea unor ştiri (Adaugă temă). 

Înainte       După    

Aceste mesaje, pot avea, pe lângă conţinutul textual tastat şi fişiere ataşate 

 

În mod asemănător se poate anunţa un eveniment (Eveniment nou). 

Înainte      După   Calendar  
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Vom alege un eveniment al sit-ului: Întâlnire pentru dezbatere 

 

Pentru  un  eveniment  se  anunţă  tipul  (dacă  e  legat  de  cursul  în  sine  sau  de  un  

anumit utilizator),  o  descriere  a  evenimentului,  precum  şi  informaţii  cronologice:  

obligatoriu  data  şi, opţional,  durata  sau  repetitivitatea  (de  exemplu,  poate  fi  un  

eveniment  săptămân al).   

O diferenţă importantă între ştiri şi evenimente e că știrile se adaugă la un „avizier” iar 

evenimentele se adaugă ca semne pe calendar, centralizat pe pagina  calendarului. 
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Utilizarea platformei de către studenți  

În  continuare  se  va  prezenta  perspectiva  studentului care  a  fost  înscris  la  curs.  Pentru  

aceasta, vom ieşi din contul profesorului / creatorului de curs  şi vom intra cu contul 

studentului Ion Popescu (User stud1  Pasword abc111mno) 

Suprafața de lucru student 

 

La  selectarea  cursului,  apar  imediat  resursele  şi  activităţile  definite  de  profesor,  recum  

şi ştirile şi evenimentele (în dreapta). El nu mai are dreptul de editare ci doar de utilizare. 

Zona de administrare din stânga permite afișarea notelor și a profilului (afișat în continuare). 

 

Studentul va accesa toate elementele introduse de profesor – resurse, activități, știri, 

evenimente și va interacționa cu ele, inclusiv de a răspunde la testul parțial. 
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Citește suportul de curs, descarcă materiale suplimentare din directorul atașat, trimite 

tema/eseul prin fișier. 

 

Accesează legăturile (link-urile) la pagina web și fișiere existente pe platformă 

 

Verifică evenimentele și știrile 

 

Studentii au posibilitatea de a comunica cu profesorii (sau intre ei) prin intermediul chat-

ului.  
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Răspunde la testul partial. 

 

“Carnetul de note” afișează rezultatul examenului: 
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Verificarea și notarea activităților 

Ne vom întoarce la contul de profesor pentru a verifica și nota activitățile studentului. 

Raspundem (asa cum am vazut mai sus) la mesajele primite. 

Trecem la partea de test (care este foarte importanta). La deschiderea testului avem un 

mesaj: 

 

 

Putem intra in test pentru a da un feedback. Aplicația permite profesorului să studieze 

răspunsurile şi să acorde punctaj pe  acele  întrebări unde  acesta  nu  s-a  putut  calcula  

automat  (de  exemplu  pe  un eseu). De asemenea,  îi  permite  profesorului  să  comunice  

un  mesaj personalizat de feedback şi să acorde o notă. Opţiunea e valabilă  şi pentru 

răspunsurile grilă (dacă se realizează că o  întrebare a fost greşit formulată sau se doreşte 

acordarea unui bonus/penalizare faţă de punctajul calculat de Moodle). 

 

Click pe notă. Parcurgeți testul și pentru fiecare întrebare alegeți Adăugare comentariu 

sau anulare notă existentă 
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În zona de rapoarte profesorul poate analiza activitatea unui student pe o perioada de timp: 

  

Platforma oferă posibilitatea de monitorizare și control a procesului de instruire prin 

rapoarte. Aceste rapoarte, sau orice alte liste din platforma pot fi exportate din interfața 

aplicației într-un format ce permite prelucrarea lor ( XLS sau CSV), pentru analize avansate 

sau tipărire. 

Pentru monitorizarea îndeplinirii indicatorilor se pot implementa mai multe tipuri de 

rapoarte astfel încât în orice moment să existe o imagine clară asupra activității desfășurate. 

Rapoarte precum lista utilizatorii conectați la un moment dat, statistici pe utilizatori 

constând în numărul de activități de instruire terminate, numărul de activități de instruire în 

derulare, numărul de activități de instruire neîncepute, progresul detaliat pentru fiecare 

activitate de instruire parcursă, statistici pe sesiuni de testare constând în numărul de 

utilizatori înscriși, numărul de teste terminate, numărul de teste în derulare, rezultatele 

obținute de fiecare utilizator la un test. 

 

 


