Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară: 1. Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe
cunoaștere
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: „e-Incluziune:Dezvoltarea şi implementarea unui program de asistenţă bazat pe tehnologii TIC, pentru
creşterea accesului la învăţământul superior al persoanelor cu dizabilităţi”
Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141055

PROPUNERE ATELIER DE LUCRU
„platforma de e-learning moodle.e-uvt.ro”

JUSTIFICARE (necesitate, utilitate)
Moodle este un pachet software pentru producerea de cursuri pe Internet și site-uri.
Principalul aspect vizat prin parcurgerea acestei sesiuni de instruire este identificarea acelor
bariere care pot apare în utilizarea platformei de învăţare moodle.e-uvt.ro pentru cursul eLeL
(e-learning pentru e-incluziune).
GRUP ŢINTĂ: cadrele didactice a UVT implicate în proiectul e-incluziune
LOCUL
 Laboratorul de Informatică Socială (LIS) al Facultății de Sociologie și Psihologie a
UVT, sala 029
 Platforma e-learning: moodle.e-uvt.ro
DATA: 22 noiembrie 2014
DURATA: 8 ore f2f
SCOP
Scopul general al proiectui e-incluziune, din care face parte atelierul prezent, este de a spori
accesul şi participarea la învăţământul superior al persoanelor cu dizabilități.
Contextul specific al acestui prim atelier de instruire este să identifice gradul în care
personalul didactic din cadrul UVT se va acomoda tehnologic în adaptarea curriculumului
academic cu ajutorul instrumentelor de e-learning pe platforma moodle.e-uvt.ro. Acest atelier
va permite totodată să fie luate în considerare aspectele privind rolul platformei Moodle în
furnizarea suportului ICT eficient pentru profesorii care adoptă abordări de predare cu
învăţare electronică (e-learning) şi evaluare electronică pentru studenții cu dizabilități.
OBIECTIVE
Să ofere formare pentru personalul didactic din Universitatea de Vest din Timișoara implicat
în proiect pentru utilizarea platformei Moodle ca instrument de învăţare alternativă elearning. Participanţii trebuie să poată recunoaşte că introducerea instrumentelor de învăţare
şi evaluare electronică are un impact semnificativ asupra rolului lor de suport ICT în educație
şi are în vedere modul cum pot aborda aceste solicitări noi.

COMPETENŢE VIZATE
1.
2.
3.
4.

Configurarea platformei Moodle.e-uvt.ro pentru disciplinele proprii
Alocarea de resurse necesare adaptării curriculare pe platforma Moodle.e-uvt.ro
Gestionarea adaptării conținuturilor pe platforma Moodle.e-uvt.ro
Replicarea exemplelor de bună practică la alte discipline

CONCEPTE CHEIE CE VOR FI ACOPERITE







Istoricul şi evoluţia Moodle. Facilităţi ale formării cu ajutorul Moodle
Serviciile şi produsele Moodle. Configurarea platformei
Configurarea platformei pentu un curs / seminar / laborator
Instrumentele de comunicare cu studenții (forum, chat, mesagerie)
Evaluarea activităţii pe platforma Moodle (teste, lucrări etc.)
Valorificarea exemplelor de bună practică și transferul lor către alte discipline /
cursuri

Participanții vor primi materiale sub forma notelor de atelier.
METODOLOGIA
Raportul dintre timpul de prezentare şi activitatea practică la calculator va fi de aproximativ
20%:80%. Exercițiile practice vor utiliza în principal opțiuni cu care probabil participanţii nu
s-au întâlnit (de exemplu modulul Turnitin, o premieră pentru mediul academic românesc).
Pentru evaluarea atelierului se va aplica un mini-chestionar. Rezultatele prelucrării dateleor
vor fi colaţionate şi furnizate ca parte a unui raport de evaluare a acestei prime sesiuni de
instruire.

REZULTATE PRECONIZATE
După acest prim atelier de instruire personalul didactic va cunoaşte impactul pe care
introducerea platformei de e-learning Moodle.e-uvt.ro o va avea asupra adaptării curriculei
academice și modul în care pot face practic acest lucru.

PROGRAM
22 noiembrie 2014
Laborator de Informatică Socială, sala 029
Ora
9-10

10 – 11

Activitate
Introducere
Bun venit / organizare

Resurse
Organizaţie
Sala
029
LIS Plenară
(calculatoare
cu Interactiv
accces Internet)
Programul, obiectivele şi Flipchart + carioci
ţelurile
atelierului
de
instruire
în
utilizarea Prezentare PowerPoint
Moodle
din
cadrul Clipuri video
programului e-incluziune
Participanţii vor prezenta
perspectivele lor legate de
atelierul de formare
Ce este un mediu de
învăţare Moodle?
Prezentare / Demonstrarea
sistemului de management
al învățării Moodle în direct
şi a funcţionalităţilor pe
care le furnizează
Să înțelegem Moodle
Se explică Moodle în
contexul
tehnologiilor
actuale de training si
formare, sunt explicate
facilitățile
platformei
Moodle ca o unealtă pentru
profesori și trainer.
Totodată este explicată
filozofia Moodle socialconstructivistă.
Aceasta
oferă prerechizite pentru a fi
parcurse într-un ritm propriu
(deschis) de către cursant și
oferă un preambul pentru
sesiunile
următoare
de
formare (cursul efectiv).

11-12

Un scurt istoric Moodle.
Fundamentele Moodle
Configurarea
primului
curs Moodle
Configurarea
cursului
înseamnă
evidențierea

Sala
029
LIS
(calculatoare
cu
accces Internet)
Flipchart + carioci

Personal
Gabriela
Grosseck

Plenară
Gabriela
Interactiv – Grosseck
activitate în Mihai Ivan
grup
la
calculator

Prezentare PowerPoint
Clipuri
video
Platforma Moodle.euvt.ro

Sala
029
LIS Interactiv – Gabriela
(calculatoare
cu activitate
Grosseck
accces Internet)
individuală
Mihai Ivan
Flipchart + carioci

Ora

12 – 13
13-14

14-15

Activitate
Resurse
funcționalităților Moodle în
concordanță cu specificul Prezentare PowerPoint
cursului
predat.
Este Clipuri
video
important datorită faptului Platforma Moodle.ecă va avea un impact asupra uvt.ro
cursanților
și
asupra
succesului cursului.
- Primii pași, orientare
- Profilul personal
- Editorul WYSIWYG
- Blogul
- Forumul
- Aspectul cursului
Prânzul (Papri, parter UVT, meniul zilei 10 lei)
029
LIS
Adăugarea Resurselor și Sala
(calculatoare
cu
utilizarea Blocurilor
Resursele sunt materialele accces Internet)
educaționale
puse
la Flipchart + carioci
dispoziția
cursantului.
Blocurile laterale oferă Prezentare PowerPoint
funcționalități de navigare, Clipuri
video
editare
pentru Platforma Moodle.eprofesor/trainer
și uvt.ro
funcționalități de informare
pentru cursanți.
- Etichete, Pagini web si
text, Legături către
fișiere, Directoare
- Utilizarea
blocurilor:
Activități,
Cursanți,
Utilizatori
online,
Căutare,
- Ultimele știri, Activități
recente
- Blocul de Administrare
- Calendarul
029
LIS
Utilizarea Activităților în Sala
(calculatoare
cu
Moodle
accces Internet)
- Sarcini de lucru (teme)
Flipchart + carioci
- Scale / Notări
- Testele
Prezentare PowerPoint
- Notele
video
Moodle are numeroase Clipuri
Platforma
Moodle.eactivități care pot fi ușor
adăugate într-un curs pentru uvt.ro
a face conținutul mai
interactiv.
- Chestionar
- Alegere

Organizaţie

Personal

Interactiv – Gabriela
activitate
Grosseck
individuală la Mihai Ivan
calculator

Interactiv – Gabriela
activitate
Grosseck
individuală la Mihai Ivan
calculator

Ora

15 – 15:15
15:15-16

16-17

17-17:45

17:45-18

Activitate
- Glosarul
- Chat
- Baza de date
- Lecția
- Notele
Pauză de cafea/ceai
Modulul Atelierul oferă un
instrument de învățare /
evaluare în cadrul cursurilor
Moodle, iar Wiki oferă
oportunitatea cursantilor de
a crea conținut colaborativ.
De asemenea, la activitatea
Feedback.
- Managementul fișierelor
- Workshop
- Wiki
- Feedback
Managementul cursului
Utilizarea Moodle ca un
mediu de învățare eficient
necesită mai mult decât doar
conceperea unui conținut
bun.
- Cursurile mele
- Utilizatori cursanți
- Grupuri
- Metode de înscriere la
curs
- Rapoarte și Loguri
Multimedia în Moodle
Multimedia
este
o
componentă
foarte
importanta în structura unui
curs. Înțelegerea și aplicarea
unor cunoștințe de bază
multimedia
poate
transforma cursul într-unul
motivant.
- imagini
- audio
- video
Evaluarea
instruire

sesiunii

Resurse

Organizaţie

Personal

Sala
029
LIS
(calculatoare
cu
accces Internet)
Flipchart + carioci

Interactiv – Gabriela
activitate
Grosseck
individuală la Mihai Ivan
calculator

Prezentare PowerPoint
Clipuri
video
Platforma Moodle.euvt.ro

Sala
029
LIS
(calculatoare
cu
accces Internet)
Flipchart + carioci

Interactiv –
activitate
individuală la
calculator

Prezentare PowerPoint
Clipuri
video
Platforma Moodle.euvt.ro

Sala
029
LIS
(calculatoare
cu
accces Internet)
Flipchart + carioci

Interactiv –
activitate
individuală la
calculator

Prezentare PowerPoint
Clipuri
video
Platforma Moodle.euvt.ro

de Chestionar

Gabriela
Grosseck
Mihai Ivan

