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Создавањето на платформата Moodle 

Во март 2020 година, поголемиот дел од 
светот беше во изолација и многу фирми 
беа принудени привремено да се 
затворат. Властите наметнаа многу 
рестрикции на грашаните кои беа 
затворени во своите домови во 
градовите. Дури и повторното отворање 
на фирмите беше проследено со 
рестрикции за држење дистанца, носење 
маски и ограничен број на луѓе кои 
изтовремено можат да влезат во 
одредена просторија. Како резултат на 
пандемијата КОВИД-19, која имаше голем 
замав во земјите партнери и во Турција од 
март 2020 наваму, стана се’ потешко да се 
спроведат одредени истражувања 
поврзани со проектот. 
Повеќе од 1.5 милијарда ученици, 
студенти и тинејџери ширум светот беа 
погодени од затворањето на училиштата 
и универзитетите заради ширењето на 
КОВИД-19.    
Од почетокот на пандемијата КОВИД-19, 
дојде до голема промена во начинот на 
користење на платформата Moodle. 
Платформата Moodle се користи од 
страна на 200 милиони корисници од 242 
држави. На неа се споделени 425 
милиони постови и се одржани повеќе од 
24 милиони курсеви. Училиштата, 
универзитетите и другите образовни 
институции почнаа да ги прошируваат 
нивните можности за онлајн учење. Од 
март 2020 година до денес, креирани се 
отприлика 50,000 нови Moodle сајтови. 
Обучувачите и менаџерите се обидуваат 
што поедноставно да се прилагодат на 
преодот кон е-учење. 18,104 нови 
учесници од цел свет беа обучени на 

Moodle Management Fundamentals, од 
кои 14,174 за првпат се запознаа со 
платформата по отпочнувањето на 
пандемијата. Бидејќи се’ повеќе ученици 
учеа од дома, потребата од мобилно 
учење стануваше се’ поголема. Показател 
за тоа е фактот што монатиот месец 
бројот на активни корисници на 
апликацијата Moodle била 4.504.000, а 
истото тоа време минатата година 
бројката на активни корисници била 
1.305.000. Затоа, многу организации веќе 
имаат обезбедено  LMS како поддршка на 
иницијативите за учење на работното 
место и обезбедување виртуелен 
ресурсен центар за вработените. 

Платформата Moodle од овој проект би се 
користела од страна и на други ученици 
од средни стручни училишта од различни 
области, студенти кои се на стажирање 
или спацијализација и им требаат повеќе 
знаења (на пример, студент на факултетот 
за менаџмент и економија има потреба да 
научи како да изработи дизајн на одреден 
портал). Платформата исто така може да 
се користи и од страна на завршени 
средношколци кои се во процес на 
барање работа или веќе работат и имаат 
потреба од познавања од IT кои можат да 
ги добијат на часови кај наставници по 
информатика или други стручњаци од 
оваа област. 

Развојот на платформата Moodle 
гарантира дека стручните училишта ќе 
бидат запознаени со можностите за 
е-учење, како и дека самата платформа 
претставува модерна алатка за е-учење 
за наставници, ученици, дипломирани 
студенти и вработени лица.  Таа може да 
биде алтернатива за часовите на кои тие 
не можат да присуствуваат, како и 
средство за помош во нивниот период на 
обука.
Конфигурацијата на платформта moodle 
за е-учење во овој проект е во својата 
развојна фаза. Во тек е подготовка на 
материјали за обука од областа на 
веб-дизајнот за основно ниво. 
Материјалите се прикачуваат на 
платформата од септември 2020 година, и 
тоа се прави од страна на секој партнер 
во проектот. На 8ми октомври 2020 
година беше одржана онлајн партнерска 
работилница во врска со прикачувањето 
на материјалите за обука на јазиците на 
сите партнери на платформата moodle.

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocwebleap
https://www.youtube.com/watch?v=BHbW
RpDFPSk
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