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 Participarea a 6 cadre didactice din 3 ţări: 

 

România(3),  

Franta(1), 

Germania(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica Malta este o țară insulară din Europa de Sud, aceasta fiind un arhipelag în centrul Mării Mediterane, 

la 93 de km sud de Sicilia, Italia și la 288 de km nord de Tunisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar%C4%83_insular%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhipelag
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Mediteran%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tunisia
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eLearning: Moodle for Techies and System Administrators 
 

  AM PM Trainer 

14th March 
Monday 

 

 

Moodle Fundamentals 

 

 

10:00 – 13:00                

#1.  Introduction to 
eLearning 

14:00 – 16:00            

#2. Pedagogy and 
Learning Platforms 

 

 

Angele 
Giuliano 

 

 

 

 

15th March 
Tuesday 

10:00 – 13:00                

#3. Why Moodle? 

 

14:00-16:00 

#4. Installation 
Requirements 

16th March  
Wednesday 

10:00 – 13:00                 
#5. Installation Process 

14:00 – 16:00              

#5 Cont. Installation 
Process 

17th March  
Thursday 

 

Moodle Administration 
and security 

10:00 – 13:00                
#5 Cont. Installation 

Process 
 

14:00 – 16:00             
#6. Settings: Plugins, 

Security 

  

Annalise Duca 

18th March Friday  

 

10:00 – 13:00                 

#7: Content Creation 
 

14:00 – 16:00              

#8: MOOC’s  

 
All training sessions held at Gateway Centre, Kappillan Mifsud Str, Hamrun (tel: +356 21224900).   
 
Contacts: Angele Giuliano  +356 99447060 
  Kerry Freeman  +356 99496648 
  Maryrose Francica +356 79861168 
  Annalise Duca  +356 79255332 
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Platforma de elearning Moodle vine în sprijinul învățământului românesc 

printr-o tehnologie de comunicare compatibilă cu toate dispozitivele conectate la internet. 

 

Educația modernă beneficiază de sprijinul mai multor factori care se implică; părinți, autorități, societate și 

tehnologie. 

 

Învățarea permanentă este urmată de evaluarea și certificarea competențelor dobândite. 
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Obiective 

Moodle creează premisele creșterii calităţii învăţământului preuniversitar, prin crearea, dezvoltarea şi 

implementarea unor activități școlare și extra școlare. Se pune un accent deosebit pe partea aplicativă, utilizând 

metode inovative de predare și învățare. 

Moodle dezvoltă un mediu virtual inovativ şi interactiv, care promovează un învăţământ de calitate, integrat 

într-o societate europeană a cunoaşterii!  

 

Moodle face posibile următoarele activități: 

    Postarea lecțiilor, bibliografiei, temelor; 

    Evaluarea și autoevaluarea cunoștințelor; 

    Crearea unor clase virtuale de colaborare între licee; 

    Organizarea de posibile concursuri; 

    Cursuri comune în clasa virtuală; 

    Pregătiri pentru bacalaureat; 

    Provocări între clase; 

    Comunicarea și socializare; 

    Dezvoltarea de proiecte; 
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Prin crearea şi sustinerea acestei platforme, vom realiza un pas important în alinierea învăţământului românesc 

la învăţământul european şi la realizarea unui schimb de experienţă permanent în mediu virtual.  

Importanţa activităților propuse vor aduce un plus valoare mediului educațional 

prin suplinirea lipsei cursurilor, testelor,  manualelor, lucrărilor practice, 

profesori si elevi putând să realizeze, în mod practic, prin sistemul virtual, toate 

aplicaţiile prevăzute în programele de învăţământ. 

Moodle  face posibilă creşterea calităţii actului educaţional, prin amploarea activităţilor de proiectare, 

dezvoltare, creare de  scenarii finale, testare, perfecţionare, implementare, formare si educare, de constientizare a 

tinerilor, familiilor lor, a profesorilor asupra importantei deosebite a educației în anii petrecuți în școală. 

 

Procesul de învățământ se poate schimba în viitor, utilizând această platformă avem posibilitatea să lucram cu 

instrumente moderne de predare, învățare și evaluare. 

 

 

 


