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 WORKSHOP “Platforma MOODLE soluţie optimă de eficientizare a evaluării şcolare” 

activitate follow-up  a 

           SIMPOZIONULUI ON-LINE REGIONAL : 

         "CREATIVITATE DIDACTICĂ ÎN DOMENIUL AUXILIARELOR CURRICULARE" 

 

 

Organizatori:   

 Casa Corpului Didactic Neamţ 

 Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman  

 Reţeua EDU MOODLE România 

 

 

Argument :  

            Ȋn noul context educaţional generat de impactul ritmului exponenţial de dezvolare a noilor 

tehnologii, educaţia este în permanentă căutare de soluţii pentru adaptarea procesului didactic, soluţii care 

să răspundă aşteptărilor actualelor generaţii de elevi şi să eficientizeze rezultatele instruirii.       

           Completarea și / sau alternarea învăţării tradiţionale, colaborative din sala de clasă cu secvenţe de 

învăţare facilitată de instrumentele TIC pe platforme virtuale, practic blended learning-ul este una dintre 

soluţii. Experimentele didactice „construite” pe metodele moderne ale blended learning-ul s-a dovedit că 

satisfac atât aşteptările elevilor, cât şi nevoia profesorului de fi eficient în noul lui rol de facilitator al 

instruirii.   

           Evaluarea, a treia verigă din triada activităţilor procesului de instruire şi educație, are rolul de a 

oferii feedback despre achiziţiile elevilor privind competenţele dobândite după parcugerea primelor două 

verigi, predarea şi învăţarea, dar şi informaţii consistente pentru „reglarea” întregului proces didactic. Acest 

rol de reglator al procesului conferă evaluării o importanţă dominantă în triadă. Din acest motiv 

dezvoltatorii TIC şi practicienii din educaţiei au acordat în ultimul deceniu o atenţie sporită domeniului 

EAC (evaluarea asistată de calculator sau evaluarea on-line) care foloseşte şi sofruware e-testing pentru a 

livra, crea şi analiza teste, teme pentru acasă, proiecte sau examinări.  

           La nivel global, sistemele de educaţie manifestă tot mai mult interes pentru reformare şi adaptare la 

noile tendinţe, interes şi consecvenţă în promovarea şi utilizarea uneltelor şi metodelor inovative ale EAC. 

Extins în ritm alert, de dezvolarea exponenţială a TIC, acest domeniu oferă permanent noi oportunităţi 

pentru facilitarea proiectării, organizării şi administrării testelor de evaluare iniţială, formativă şi finală sau 

pentru divese tipuri de examene si concursuri educaţionale.  

           Marele avantaj al evalorii on-line este faptul că facilitează şi eficentirează munca profesorului de 

proiectare, adminstrare şi analiză a evaluării datorită principalelor functionalităţi ale sistemelor de e-testing 

digital. Pe parcursul activitatilor atelierului cadrele didactice participante vor beneficia de acesarea şi 

testarea listei de posibilităţi oferită de performanta şi generoasa funcţionalitatea a e-testing-ului platformei 

Moodle.  

  
Scopul atelierului: iniţierea cadrelor didactice participante în utilizarea celor două componente principale 

ale e-testing-ului Moodle: motorul de evaluare programat (software) şi banca de itemi pentru elaborarea 

testelor de evaluare on-line. 

   

http://www.ccdneamt.ro/
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Obiective specifice:  

Activităţile de lucru practiv aplicativ pe platforma Moodle din cadrul atelierului au ca obiective: 

 crearea diverselor tipuri de itemi,  

 elaborarea unui test de evaluare iniţial, formativ sau sumativ pentru disciplina predată, 

 organizarea bancii de intrebari (itemi) în categorii . 

 

 

Rezultatul dorit şi garantat de organizatori şi coodonatorul atelierului va fi convingerea participanţilor că e-

testing-ului Moodle:: 

 garantează obiectivitatea a rezultatelor testelor de evaluare, 

 asigură buna gestionare şi organizare procesului şi activităţilor de evaluare, 

 simplifică proiectarea şi elaborarea testelor,  

 eficiezează obţinerea rezultatelor evaluării şi analiza lor, etc.  

 

Participanţi:cadre didactice din judeţul Neamţ 

Programul:  

 luni,  18.07.2016, 10.00-14.00 

 marti, 19.07.2016, 9.00-14.00 

 miercuri, 20.07.2016, 9.00-14.00 

 

Locaţia: laboratorul de informatică - Liceul Tehnologic „VASILE SAV”, Roman 

Coordonatori: 

 Prof. George Vâju - formator naţional Ael şi INSAM,  

                                 fondator şi expert Reţeaua EDU Moodle România 

 Prof. Vasiliu – Moise Florentina – director C.C.D. Neamţ; 

 Prof. Mioara Roşu -  profesor – metodist C.C.D Neamţ 

 Prof. Dan Zharia - director Liceul Tehnologic „VASILE SAV” 

 Prof. Adriana Petrovici  - Reţeaua EDU Moodle România 

 

Participanţii vor primi   adeverinţă  de participare   eliberată de  CCD Neamţ.   

Prezenţa este obligatorie.  

http://www.ccdneamt.ro/

