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Moodle Platformu İnşa Ediliyor

Mart 2020'de dünyanın çoğu 
kilitlendi ve birçok işletme geçici 
olarak kapanmak zorunda kaldı. 
Şehirlerde evlerinde mahsur kalan 
vatandaşlara birçok kısıtlama 
getirildi. Yeniden açılan işyerlerinde 
bile sosyal mesafe, maske takma ve 
aynı anda kaç kişinin bir alana 
girebileceği konusunda kısıtlamalar 
var. Mart 2020'den bu yana ortak 
ülkelerde ve Türkiye'de etkisini 
gösteren COVID-19 pandemisi 
nedeniyle projede bazı çalışmaların 
yapılması zorlaştı.
Dünya çapında 1,5 milyardan fazla 
öğrenci ve genç, COVID-19 salgını 
nedeniyle okul ve üniversitelerin 
kapanmasından etkileniyor.
Covid-19'un ardından Moodle'ın 
kullanım biçiminde büyük bir 
değişiklik oldu. Moodle platformu 
242 ülkeden 200 milyon kullanıcı 
tarafından kullanılıyor. 425 milyon 
forum gönderisi paylaşılıyor ve 24 
milyondan fazla kurs düzenleniyor. 
Okullar, üniversiteler ve eğitim 
kurumları çevrimiçi öğrenme 
ortamlarını genişletiyor. Mart 
2020'den bu yana yaklaşık 50.000 
yeni Moodle sitesi oluşturuldu. 
Eğitmenler ve yöneticiler, 
e-öğrenmeye geçişle başa çıkmaya 
hazırlanıyor. Dünya çapında 18.104 
yeni katılımcı Moodle Yönetiminin 
Temelleri konusunda eğitildi ve 
bunların 14,174'üne karantinalar 
başladığında ilk kez erişildi. Daha 
fazla öğrenci evden öğrendikçe, 
mobil öğrenmeye olan ihtiyaç arttı. 
Geçen ay Moodle Uygulamasında 
4.504.000 aktif kullanıcı varken, 

geçen yılın aynı döneminde bu sefer 
1.305.000 aktif kullanıcı vardı. 
Benzer şekilde, birçok kuruluş, 
işyerinde öğrenim girişimlerini 
desteklemek ve çalışanlar için sanal 
bir kaynak merkezi sağlamak için 
halihazırda bir ÖYS'ye sahip olabilir.
Projenin Moodle platformu, 
staj/uzmanlık yıllarına göre 
hazırlanmış ve arka plan bilgisine 
ihtiyaç duyan çeşitli alanlardaki 
diğer Meslek Ortaokulu 
Öğrencilerinden kullanılacaktır 
(örneğin, bir Yönetim ve Ekonomi 
Bölümü öğrencisinin bir projenin 
tasarımında çalışması gerekir). 
portalı). Proje platformu, iş bulma 
sürecinde olan veya halihazırda 
çalışmakta olan ve ilgili bilgiye 
ihtiyaç duyan Ortaöğretim 
mezunları, ilgili sını�arın BT 
öğretmenleri, BT öğretmenleri veya 
bilgilerini zenginleştirmek ve / veya 
güncellemek isteyen diğer 
uzmanlar tarafından da 
kullanılabilir.

Moodle platformunun geliştirilmesi, 
Projenin Moodle platformu 
öğretmenler, öğrenciler, mezunlar 
ve çalışanlar için modern bir 
e-Öğrenim aracı olacağından 
VET'nin e-Öğrenim fırsatlarından 

haberdar olmasını sağlar. Mesleki 
Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin 
devamsızlık marjlarını okul yılı 
başına tüketmeleri gerçeği gibi, 
derslerinden saatlerce devamsızlık 
için alternatif bir araç olabilir ve aynı 
zamanda eğitim yılı için destekleyici 
bir araç olabilir.
Geliştirme aşamasında olan 
projenin moodle e-learning 
platformunun kon�gürasyonu. 
Bölümlerin temel seviyesi ve eğitim 
materyalleri için web tasarımı ve 
geliştirmesi hazırlanmaya başlandı. 
Eğitim materyalleri, Eylül 2020'den 
itibaren moodle platformuna 
yüklenmektedir. Bu materyaller her 
bir ortak tarafından yüklenmiştir. 8 
Ekim 2020'de, ortak dillerdeki 
eğitim materyallerinin moodle 
platformuna yüklenmesiyle ilgili bir 
çevrimiçi ortaklık çalıştayı 
düzenlendi.

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap
https://www.facebook.com/vocwe
bleap
https://www.youtube.com/watch?v
=BHbWRpDFPSk
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