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Platforma Moodle este gata!

În martie 2020, cea mai mare parte a 
lumii a fost blocată și multe companii 
au fost nevoite să se închidă temporar. 
Multe restricții au fost impuse 
cetățenilor blocați în casele lor. Chiar și 
redeschiderea afacerilor cunoaște 
restricții privind distanțarea socială, 
purtarea măștilor și câți oameni pot 
intra într-o zonă în același timp. Din 
cauza pandemiei COVID-19, care a 
izbucnit din martie 2020 în țările 
partenere și în Turcia, a fost di�cil să se 
efectueze unele studii în cadrul 
proiectului. Peste 1,5 miliarde de 
studenți și adolescenți din întreaga 
lume sunt afectați de închiderea școlilor 
și a universităților din cauza focarului de 
COVID-19.
După Covid-19, a existat o schimbare 
majoră în modul de utilizare a 
platformei Moodle. Această platformă 
este utilizată de 200 de milioane de 
utilizatori în toată lumea. Sunt 
distribuite 425 milioane de postări pe 
forum și sunt organizate peste 24 de 
milioane de cursuri. Școlile, 
universitățile și alte instituții de 
învățământ își extind mediile de 
învățare online, inclusiv prin utilizarea 
platformei Moodle. Aproximativ 50.000 
de noi site-uri Moodle au fost create din 
martie 2020 până în prezent. Formatorii 
și managerii sunt pregătiți să facă față 
tranziției către e-learning. 18.104 de noi 
participanți din întreaga lume au fost 
instruiți cu privire la noțiunile 
fundamentale de gestionare a 
platformei Moodle, dintre care 14.174 
au accesat pentru prima dată Moodle 
de când au început restricțiile. Pe 
măsură ce tot mai mulți elevi și studenți 

învață de acasă, nevoia de învățare în 
mediul online a crescut. Statisticile 
vorbesc de la sine, în februarie 2021 au 
fost 4.504.000 de utilizatori activi în 
aplicația Moodle, mai mulți cu 
1.305.000 față de aceeași perioadă a 
anului trecut. În mod similar, multe 
organizații au deja un LMS (Learning 
Management System -Sistem de 
Management al Învățării) pentru a 
sprijini inițiativele de învățare la locul 
de muncă și pentru a oferi un centru de 
resurse virtuale pentru angajați.

Platforma Moodle a Proiectului 
WEBLEAP ar putea � utilizată și de alți 
elevi din învățământul secundar 
profesional din diferite domeniiși care 
au nevoie de cunoștințe de bază. 
Platforma Proiectului poate � utilizată și 
de absolvenții învățământului 
secundar, care se a�ă în procesul de 
găsire a unui loc de muncă sau cei care 
lucrează deja și au nevoie de 
cunoștințele corespunzătoare, de 
profesorii IT din clasele respective, de 
profesorii IT sau de alți specialiști care 
doresc să își actualizeze cunoştinţele.
Dezvoltarea platformei Moodle se 
asigură de faptul că educația și 
instruirea vocațională pro�tă de 
oportunitățile de eLearning, deoarece 
platforma Moodle a proiectului este un 
instrument modern de eLearning 
pentru profesori, elevi, studenți, 

absolvenți și angajați. Poate � un 
instrument alternativ pentru absențele 
de la cursuri, cum este cazul elevilor din 
școlile vocaționale de tip VET care își 
epuizează numărul de absențe permise 
într-un an școlar.
Con�gurarea platformei Moodle de 
e-learning a proiectului ERASMUS+ 
WEBLEAP se a�ă în prezent în faza de 
dezvoltare, prin realizarea materialelor 
de instruire pentru capitolele necesare 
pregătirii în proiectarea și dezvoltarea 
de site-uri web la nivel de bază. 
Materialele de instruire au fost 
încărcate pe platforma Moodle din 
septembrie 2020 de către �ecare 
partener din proiect. În data de 8 
octombrie 2020, a avut loc o sesiune 
online privind încărcarea materialelor 
de instruire în limbile partenerilor din 
proiect pe platforma Moodle.

Adrese importante pentru cei interesați 
sunt: 
http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap
https://www.facebook.com/vocweblea
p
https://www.youtube.com/watch?v=B
HbWRpDFPSk
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