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Finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Cu toate acestea, Comisia Europeană și Agenția Națională Turcă
nu poate � tras la răspundere pentru orice utilizare care ar putea � făcută a informațiilor conținute în acestea.

Platforma Moodle este gata de 
testare

ÎCorecțiile pe platforma Moodle, cu 
privire la IO3, IO4 și IO5, care sunt 
rezultatele intelectuale ale proiectului 
WepLeap, continuă. Partenerii testează 
trainingurile de formare veri�când 
materialele de instruire pe platforma 
Moodle. Părțile interesate și cursanții din 
domeniul VET intră pe platformă, 
examinează materialele de instruire în 
propria lor limbă și fac evaluări și sugestii. 
Testarea materialelor de instruire 
instalate pe platforma Moodle, atât de 
către grupul țintă, cât și de către părțile 
relevante interesate din domeniul VET, va 
continua pe o anumită perioadă de timp. 
Scopul este de a permite utilizatorilor VET 
să se bucure de o experiență completă de 
e-learning. Înainte de a încerca platforma 
Moodle, utilizatorii trebuie să-și creeze 
propriile pro�luri.

Întâlnirea �nală din cadrul proiectului a 
fost organizată de Camera de Comerț și 
Industrie Düzce, la Akçakoca, Düzce, 
Turcia pe 29.08.2022. În această întâlnire 
s-a discutat testarea platformei Moodle. 
Îmbunătățirile aduse platformei Moodle 
pentru materialele de instruire din IO5 au 
fost anunțate de Ioannis Kyriazis în 
numele IOU. Progresul realizat în 

dezvoltarea de videoclipuri pentru toate 
modulele IO5 a fost explicat de Illias 
Kroupis în numele DIAS VET. Au fost 
înregistrate progrese în pregătirea 
versiunilor de subtitrare ale 
videoclipurilor pentru toate modulele din 
IO5. În numele instituției 2EPAL, 
Theodora Magoulioti a prezentat 
implementarea fazelor de testare ale 
platformei Moodle pentru IO3, IO4 și IO5. 
Reprezentanții 2EPAL au completat 
modelele pentru evaluarea 
competențelor cursanților - IO7 și au 
menționat că participanților le-au plăcut 
foarte mult îmbunătățirile aduse 
platformei Moodle.

Începând cu luna mai 2022, faza de 
testare pentru studenții și profesorii din 
domeniul VET pentru cele 3 cursuri de 
e-learning (pentru cursanți la nivel de 
începători, avansați și foarte avansați) în 
cadrul proiectului WebLeap se apropie de 

�nalizare. În partea de testare a 
proiectului, pentru �ecare curs, 5 
profesori sau formatori VET din �ecare 
țară parteneră, 60 de studenți și ucenici 
activi IT VET continuă să testeze 
platforma Moodle. În această fază de 
testare, sugestiile participanților pentru 
�ecare curs sunt înregistrate și se fac 
actualizări pe Platforma Moodle conform 
acestor sugestii.

Partenerii din �ecare țară parteneră au 
organizat un eveniment multiplicator în 
care au fost prezentate participanților 
obiectivele acestei metode inovatoare de 
învățare pentru elevii din domeniul VET. 
Fiecare partener a avut cel puțin 30 de 
participanți, din presă, centre de formare 
VET și reprezentanți ai mediului de afaceri 
etc. În aceste evenimente, pe lângă 
prezentarea proiectului, organizatorii au 
explicat și modul în care utilizatorii pot 
bene�cia de formare pe platforma 
Moodle.

Echipa de Proiect WepLeap 
Vă invităm să ne urmăriți în continuare
http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocwebleap
https://www.youtube.com/watch?v=BH
bWRpDFPSk
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