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Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) este una dintre cele mai utilizate
platforme open-source de Learning Management Systems (LMS), este gratuită și este în permanență
modificată și îmbunătățită. Proiectul Moodle este condus și coordonat de către compania australiană
Moodle HQ, care a început să îl dezvolte în anul 2001 și care lucrează împreună cu partenerii Moodle
pentru a-l adapta continuu la cele mai exigente cerințe de învățare.
Cele mai importante funcționalități ale platformei sunt următoarele:
Prin intermediul instrumentelor Chat sau Forum, Moodle permite comunicarea rapidă și eficientă
între utilizatorii platformei (administrator, formatori, cursanți și coordonatorii de programe). Moodle
permite implementarea formării de tip colaborativ, în care cursanții, lucrând în grupuri la
rezolvarea unor studii de caz sau în dezbateri pe anumite teme de interes, pot împărtăși cu ceilalți
cursanți propriile experiențe și pot învață unii de la alții.
Moodle oferă instrumente de organizare în timp a activităților din cadrul programelor de formare
profesională și include: cursuri, seminare, dezbateri, autoevaluări, evaluarea formatorilor și a
cursanților. De asemenea, există instrumente care permit formatorilor sa treacă de la suporturile
de curs clasice și prezentări în Power Point la materiale de formare interactive și multimedia.
Moodle oferă posibilitatea de a gestiona resursele de formare profesională, precum: suporturi
cadru de curs, materiale didactice auxiliare, fișiere audio sau video, precum și alte informații
privind evoluția procesului de formare profesională.
Începând cu anul universitar 2019-2020, semestrul al II-lea platforma Moodle este noua modalitate prin
care studenţii Facultăţii de Biologie au acces la materialele didactice puse la dispoziţie de către cadrele
didactice şi se foloseşte accesând adresa: https://elearning.bio.uaic.ro
Contul de utilizator al fiecărui student a fost creat în baza adresei de mail personale declarată la
admiterea la facultate iar parola este formată din primele opt cifre.
- se alege Login (dreapta sus) şi se introduce adresa de mail; vezi figura 1
- se introduce parola iniţială formată din primele opt cifre.
La prima autentificare în platformă se cere automat stabilirea şi schimbarea unei noi parole de utilizator!
FOARTE IMPORTANT ...!
Atunci când apare o problemă de autentificare utilizatorul are posibilitatea de a reseta parola prin
accesarea butonului “Aţi uitat numele de utilizator sau parola?”
Acest lucru va conduce spre pagina de resetare a parolei. Aceasta este ilustrată. vezi figura 2

Resetarea parolei de utilizator se poate face prin căutare după numele de utilizator sau adresa de
mail înregistrată în baza de date a platformei Moodle. Acest lucru va conduce spre următorul pas
care este ilustrat. vezi figura 3
În momentul în care utilizatorul trimite cererea pentru schimbarea parolei acesta primeşte pe mail
un link valabil 30 de minute.
Pentru probleme de autentificare în platforma Moodle puteţi trimite mail la
adresa fbiologieiasi@gmail.com sau puiuc@uaic.ro.

