MIC ÎNDRUMAR DE ACCESARE
MOODLE

Caracteristici generale

MOODLE sau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment – denumeşte o
platformă de instruire dinamică dezvoltată multimodular.
Altfel spus, Moodle este un sistem de management al cursurilor (Course Management
System – CMS), un pachet software creat pentru a ajuta profesorii să realizeze cursuri de
calitate online şi să coordoneze rezultatele celor ce învaţă/studenţilor. Astfel de sisteme sunt
uneori numite Learning Management Systems (LMS) (Sisteme de coordonare/management
a învăţării), Virtual Learning Environments (VLE) (Medii de învăţare virtuală) si Learning
Content Management Systems (LCMS) (Sisteme de management al conţinutului de
învăţare). Utilizatorii au nevoie doar de un browser (e.g., IE, Firefox, Safari) pentru a
participa la un curs in Moodle. Moodle este un program Open Source, ceea ce înseamnă ca
oricine este liber să-l downloadeze gratis, să îl folosească, modifice şi chiar să-l distribuie (în
termenii licenţei generale publice GNU - General Public License). Moodle rulează fără
modificări pe platforme Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware şi orice alt sistem care
suporta PHP, incluzând majoritatea furnizorilor de web (cei de găzduiesc paginile web).
Informaţia este stocată într-o singură baza de date: MySQL si PostgreSQL sunt cele mai
bine suportate, dar poate fi folosit şi cu Oracle, Access, Interbase, ODBC şi altele.

1. Crearea unui cont

Adresa de acces a platformei este

http://app.societateprotetica.ro/login/index.php

Pentru a putea accesa resursele aflate pe platforma Moodle este necesară crearea unui
cont. Contul poate fi creat de către utilizator prin apăsarea butonului „ Nu sunteţi autentificat.
(Autentificare) ”. „Începe acum deschizând un cont nou pe site-ul nostru” aflat sub titlul „Este
pentru prima oară când accesezi această pagină?” (vezi figura 1). După crearea contului
utilizatorul va primi un mail de confirmare pe adresa de mail furnizată. După activarea
contului (prin accesarea link-ului din interiorul mailului de confirmare), el va putea fi accesat
prin completarea numelui de utilizator şi a parolei în căsuţele aferente şi apăsarea butonului
„Creează cont”. Am observat că la conturile „gmail” link-ul este activ în mailul de confirmare,
dar la Yahoo! linkul trebuie copiat și lipit în adress-bar-ul browser-ului.

Moodle a fost tradus în peste 75 de limbi. Puteţi modifica limba accesând meniul drop-down
din dreapta paginii, dar default este limba română.

Selectarea limbii

Accesarea platformei

Crearea unui cont nou

Fig. 1 Pagina de acces a platformei Moodle

Dacă aţi ales să deschideţi un cont nou veţi fi conduşi către următorul formular (figura 2):

Completaţi cu numele de utilizator şi
parola dorite. Recomand la nume
utilizator „prenume.nume”, cu litere
mici, pentru a se administra mai ușor
baza de date

Apăsaţi butonul pentru a confirma

Informaţii despre dumneavoastră:
Toate câmpurile trebuie completate.
Vă rugăm să completaţi: adresa de email, numele, prenumele, oraşul şi
ţara de origine, dar și detaliile
utilizatorului, grupa, serie, CNP, nr
matricol.

Veţi primi un mail. Pentru a activa
contul accesaţi link-ul inclus în mail.

Fig. 2 Fereastra ce permite crearea unui cont nou

IMPORTANT!
• Trebuie să menționez că parola trebuie să fie complexă; trebuie să conţină cel puţin 8
caractere, cel puţin o cifră, cel puţin o literă mică, cel puţin o majusculă, cel puţin un caracter
non-alfanumeric {[(!@#$%^&*_+:?\’;)]}.
• De asmenea, vă rugăm să accesați folderul Spam pentru a verifica mailul de confirmare a
creării contului și să-l declarați a nu fi spam.

2. Login

Pentru a putea utiliza platforma Moodle trebuie să accesaţi contul creat (figura 3). După
ce aţi completat cu datele de acces (nume de utilizator şi parolă) veţi fi conduşi către
pagina principală (figura 4).

Completaţi cu datele dumneavoastră
(nume de utilizator si parola)
Fig. 3 Fereastra de accesare a contului creat

Login/Logout:
Dupa accesarea
contului, numele de
utilizator apare in
partea dreapta.
Apăsând pe acest
nume puteţi
modifica datele din
cont (profilul). Tot
de aici puteti ieşi din
cont.

Căutare cursuri:
Această opţiune vă permite căutare
unui curs după nume.

Cursurile la care sunteţi încris:
Aici sunt afişate toate cursurile la care
utilizatorul este înscris. Pentru a accesa
un curs trebuie ca sistemul să vă
valideze prezența pe platformă

Fig. 4 Pagina principală a contului dumneavoastră

Această pagină conţine lista cursurilor la care sunteţi înscris, buton de vizualizare a tuturor
cursurilor existente şi un calendar.

După ce utilizatorul și-a făcut cont, acest cont trebuie validat și manual de către
administrator, nu numai automat de către sistem, și abia atunci utilizatorul primește statut
cursant, și poate fi organizat în grupuri.
Statutul de cursant se referă la liberul acces la toate resursele educaționale pe care le oferă
platforma, la sistemele de comunicare ale acesteia, la sistemul de examinare, dar implică și
obligații din partea utilizatorilor, cum ar fi desfășurarea activităților online cu condiția păstrării
unui limbaj civilizat (indiferent de secțiune), folosirea resurselor în scop educativ și nu pentru
înstrăinare. Nerespectarea acestor reguli de bază atrage după sine suspendarea contului
respectiv.

