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 MOODLE CLOUD - tutorial 

 

 Moodle a fost mult timp un mare jucător în industria e-Learning cu software-ul lor open 

source. Moodle este utilizat foarte mult în educație, în multe universități, dar și alte piețe, îl 

folosesc la fel de bine. Este foarte robust și are o mulțime de opțiuni ... dar poate fi complicat 

pentru a stabili, menține și păstra să rulează fără probleme, motiv pentru care Moodle a lansat 

recent, MoodleCloud. Este un serviciu gratuit, care are posibilitatea de a obține rapid un curs 

online generat. Se pare că, cu toată competiția în spațiul de predare on-line, Moodle e necesar 

companiilor sau instituților ce oferă servicii educaționale pentru a crește cota de piață, iar 

Moodle Cloud este un mare serviciu oferit gratuit. 

 

 

 Motive pentru a utiliza MoodleCloud: 

 Nu toată lumea este bună cunoscătoare de tehnologie și vrea acces ușor pentru de a crea 

un curs online; 

 In timp ce multe părți din Moodle sunt ușor de folosit, instalarea software-ului pe un 

server, gestionarea, upgrade-uri și întreținerea nu sunt pentru toată lumea; 

 Este orientat către școli mici, companii sau antreprenori care au cursuri mici, cu o mică 

audiență cu nici un buget. 

 Ei actualizează software-ul pentru tine la cea mai recentă versiune, care permite ca toate 

patch-urile de securitate de siguranță, caracteristicile și flexibilitatea să fie disponibile ; 

 Acesta include o versiune gratuită a BigBlueButton, soluția oferită pentru conferințe on-

line complete, inclusiv video, audio, whiteboards și partajarea desktop-ul. 



 

Cursul de formare 4 -  Go e Learning 

MOODLE CLOUD 

 

 

 Ce include Moodle Cloud: 

 50 utilizatori maxim; 

 spațiu pe disc 200MB; 

 Dar, puteți găzdui fișierele mari cu Dropbox, Google Drive, iCloud sau altele; 

 Puteți găzdui videoclipuri cu YouTube și le va încorpora în mod automat; 

 Temele de bază și plugin-uri ; 

 Un singur Learning Management System, un site pentru fiecare număr de telefon (creați 

un cont cu numărul de telefon și puteți avea doar 1 administrator principal). Dacă aveți 

nevoie de mai multe, aveti nevoie de mai multe numere de telefon; 

 În MoodleCloud sesiunile gratuite BigBlueButton sunt limitate la 6 persoane, fără 

înregistrări, dar sperăm că veți găsi aceasta perfect pentru clasele mici și chiar grupuri de 

studiu. Aveți posibilitatea să adăugați o sesiune de conferințe la cursu la fel ca orice altă 

activitate la clasă. 

 Nu există anunțuri în subsol. 

 

De ce MoodleCloud contează: 

Moodle Cloud contează pentru că este ușor de utilizat, robust și permite oamenilor să creeze 

cursuri on-line. Chiar dacă are limitări, există o mulțime de avantaje pentru utilizarea acestuia. 
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 Iată câteva sugestii pentru a construi și gestiona un curs : 

1. Când îți faci contul vei primi un cod pe nr. tău de telefon, apoi îti schimbi parola ; 

 

2. Poți să schimbi limba și vei avea meniul în lb. română. Ai posibilitatea să găsești 

informații vizitând Introducere în Moodle (vezi săgețile roșii pe printscree-uri) ; 

 

3. Vei activa modul de editare (1.), apoi vei adăuga un curs (2.) iar pentru fiecare curs poți 

adăuga activitate sau resures (3.), una sau mai multe; 
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4. Iar în ceea ce privește activitățile sau resursele, există mai multe posibilități printre care 

BigBlueButton, dar și Chat, Forum, Lecție, Seminar, Test etc. sau putem încărca un fișier 

cu opțiunea Resursă; 

 

 

5. Accesând Meniul principal putem vedea ce cursuri am construit și care sunt 

participanții; 
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6. Acestea sunt funcțiile pentru Administrare curs; 

 

 

7. Este important să completăm cu atenție la Editează setări, modul General; 
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8. Editează setări  mai are și alte moduri : 

 

 

 

 

9. Ca Administrator vom putea atribui diverse roluri așa cum se vede mai jos. 

  


