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Ce este o Activitate?
În cadrul activităților, participanții la curs trebuie "să facă" ceva (să posteze sau să
participe în cadrul unui forum, să rezolve un test, să contribuie la crearea unei baze de date, etc).
În afară de activitățile standard in Moodle, administratorul mai poate adăuga și alte tipuri de
activități.

Activitate H5P
Modulul de activitate H5P vă permite să creați conținut interactiv, cum ar fi Videoclipuri
Interactive, Seturi de Întrebări, Întrebări Drag and Drop, Întrebări Alegere multipla, Prezentări
și multe altele.
Pe lângă faptul că este un instrument de creație pentru conținut bogat, H5P vă permite
să importați și să exportați fișiere H5P pentru reutilizarea și partajarea eficientă a conținutului.
Interacțiunile și rezultatele utilizatorilor sunt urmărite folosind xAPI și sunt disponibile
prin intermediul Moodle Gradebook.
Veti putea adăuga conținut interactiv H5P creând conținut propriu cu instrumentul de
creare încorporat sau puteti încărca fișierele H5P găsite pe alte site-uri activate H5P.
Învățarea și consolidarea cunoștințelor este mult mai eficientă când în mijlocul unei
prezentări sau a unui video apar o serie de întrebări și exerciții, care îl pun pe student să se
testeze și să folosească ce a învățat. Exercițiile interactive îi pot ajuta pe studenți să învețe, dar
și să înțeleagă mai bine cum vor folosi informația în practică.

Tutoriale
•

H5P activity

•

Examples and Downloads

Tutoriale video
•

H5P Create Interactive Content

•

Creating Interactive Content with H5P

•

H5P For Teachers: Creating Interactive Online Content for LMS Platforms

•

How to Create an H5P Course Presentation

Adăugarea activității H5P

Creăm și setăm proprietățile activității selectate
Apăsăm unul dintre butoane

Activitatea salvată poate fi modificată în orice moment

Exercițiul 1 (Flashcards)

Exercițiul 2 (Question Set)

