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Utilizarea platformei Moodle

Rezultatele intelectuale ale proiectului 
WepLeap, cum ar � materialele de 
instruire realizate în IO3, IO4 și IO5, au 
fost încărcate pe platforma moodle de 
învățare la distanță. Materialele de 
instruire încărcate pe platforma moodle 
trebuie testate atât de grupul țintă, cât 
și de persoanele interesate, relevante 
din domeniul VET. Înainte de a începe 
procesul de testare, este necesar să �e 
create pro�luri ale acestor persoane pe 
platforma moodle. Principalii utilizatori 
pe platforma moodle sunt:
-Administratorul are autoritatea de a 
gestiona sistemul,
-Creatorul Cursurilor poate crea noi 
materiale de curs,
-Profesorul VET poate adăuga și edita 
conținut și activități într-un curs,
-Elevul VET are dreptul de a accesa 
cursurile disponibile.
Dacă un profesor dorește să creeze un 
conținut de curs trebuie să ceară 
administratorului aprobarea de a face 
acest lucru. Pe Platforma Moodle elevii 
din domeniul VET și cei interesați pot 
obține noi cali�cări în limba țărilor 
partenere cu materiale de instruire, 
activități și examene.
Din mai 2022, un total de 3 cursuri de 
învățare la distanță (pentru începători, 
avansați și foarte avansați) din proiectul 
WebLeap, create în IO3, IO4 și IO5, vor 
începe faza de testare pentru elevii VET 
și profesorii VET. În partea de testare a 
proiectului, �ecare curs va putea � 
testat pe Platforma Moodle de 5 
profesori sau formatori VET IT din 
�ecare țară parteneră, 60 de elevi din 
domeniul IT VET sau practicanți și 

studenți IT VET și absolvenți, în special 
din școlile VET participante din cadrul 
proiectul. În această fază de testare, 
sugestiile participanților pentru �ecare 
curs vor � raportate și se vor face 
actualizări pe Platforma Moodle 
conform acestor sugestii.

În �ecare țară parteneră, partenerii vor 
organiza un eveniment multiplicator de 
diseminare a rezultatelor prin care vor � 
prezentate participanților obiectivele 
acestei metode inovatoare de învățare 
pentru elevii din domeniul VET. 
Partenerii vor invita cel puțin 30 de 
participanți din presă, centre de 
formare și profesori VET din 
învățământul secundar și din 
învățământul informal, profesori 
universitari, studenți VET și absolvenți 
din învățământul secundar, din 
învățământul informal și universitar, 
angajați IT.

Echipa de implementare a proiectului 
WepLeap

Vă invităm să ne urmăriți în continuare:
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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