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1. Instalarea

 Varianta Standard necesită un server web cu 
PHP și o bază de date
Moodle poate fi extins cu o serie de plugin-uri 
disponibile (de asemenea gratuit) în ”Moodle 
plugins directory” - există inclusiv plugin-uri pentru 
evaluarea automată a programelor
Alternativa instalării pe un server propriu: EDU 
Moodle Romania https://edu.moodle.ro/ - acces 
mai simplu, dar și obligații (secțiunea ”Termeni și 
condiții utilizatori”)

https://edu.moodle.ro/


  

2. Cursurile
● Fiecare utilizator căruia i-a 

fost asociat rolul de 
”manager” sau ”course 
creator” își poate construi 
propriile cursuri 

● Cursurile sunt împărțite în 
capitole denumite inițial 
”Topic1”, ”Topic2” etc. - 
acestea pot fi șterse sau 
redenumite

● Fiecare capitol poate 
conține lecții, teme, 
examene (quiz-uri), diferite 
resurse externe etc.



  

3.Lecțiile

● Pot conține pagini de tip 
conținut, pagini cu 
întrebări sau întrebări 
importate din zona 
specifică acestora (creată 
tot de manager sau 
course creator)

● Paginile de tip conținut 
pot avea text, imagini, 
filme

● Paginile cu întrebări pot fi 
intercalate, astfel încât 
învățarea și evaluarea să 
fie realizate simultan



  

4. Examenele 
(quiz-uri)

● Examenele sunt formate din 
întrebări care la rândul lor 
pot fi grupate în categorii

● Examenele pot fi configurate 
astfel încât să conțină un 
număr de întrebări alese din 
fiecare categorie

● Ordinea întrebărilor poate fi 
aleatoare

● Ordinea variantelor de 
răspuns poate fi aleatoare

● Rezultatele pot fi exportate 
în diverse tipuri de fișier 
(inclusiv .xls) 



  

5. Colecția de întrebări 
(Question Bank)

● Este locul în care pot fi 
găsite toate întrebările 
create de un autor de 
cursuri (aici se regăsesc 
întrebări care nu sunt 
neapărat asociate unui 
curs anume, putând fi 
importate în cadrul 
oricărui examen)

● În afara întrebărilor, 
Question Bank conține și 
lista categoriilor în care 
acestea sunt grupate



  

6. Categoriile de 
întrebări

● Sunt importante, 
pentru că permit 
crearea unor examene 
care să aibă conținut 
diferit pentru fiecare 
elev, deși respectă 
același șablon

● Atunci când se 
creează examenul se 
poate opta ca acestuia 
să i se specifice doar 
categoriile din care 
sunt alese întrebările



  

7. Întrebările

● În afară de categoria 
căreia îi aparține, 
autorul poate alege de 
fiecare dată când 
adaugă o întrebare în 
”Question Bank” și 
tipul acesteia

● Tipul unei întrebări 
poate fi: cu alegere 
multiplă, adevărat sau 
fals, potrivire, cu 
răspuns numeric unic 
etc.
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