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1. INTRODUCERE
Acest document oferă o explicație detaliată de ce am folosit Moodle pentru a realiza acest curs, modul de
utilizare al cursului, inclusiv modul de înregistrare a unui profesor și a unui student, modul de descărcare a
manualului profesorilor, rezolvarea exercițiilor și dobândirea insignelor deschise.

Cursul a fost realizat utilizând Moodle, care este un sistem de management al învățării gratuit și dechis (LMS)
scris în PHP și distribuit sub licența publică generală GNU. Moodle (acronim pentru mediul modular de învățare
dinamic orientat pe obiect) permite extinderea și adaptarea mediilor de învățare folosind plugin-uri de origine
comunitară. Moodle este multilingv, ceea ce ne-a permis să dezvoltăm exact același curs în cele 6 limbi diferite
ale consorțiului: Engleză, Spaniolă, Greacă, Română, Germană și Franceză. De asemenea,acest lucru înseamnă
că putem adăuga cu ușurință o altă limbă în cazul în care și atunci când cursul Robot4All este dorit într-o altă
țară.
În acest caz, am folosit Moodle pentru a crea un curs online pentru profesori pentru a preda tinerilor adulti despre
C++ și Arduino.
Cursul este dezvoltat pentru 2 tipuri diferite de utilizatori: Profesori și studenți.
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3.3

EXERCIȚII DE FORMARE

Există exerciții de formare pentru Modulul 1: C++ și Modulul 2: Arduino. Scopul exercițiilor de formare nu trebuie
să ﬁe notarea. Acestea sunt pur și simplu exerciții pe care clasa le poate ﬁnaliza pentru a-și testa cunoștințele
înainte de a încerca teste. Cu toate acestea, profesorul va primi o notiﬁcare de îndată ce cursanții trimit exerciții
de instruire, astfel încât profesorul să poată decide când studenții doresc să le noteze și să le ofere feedback
individual sau să le facă aceasta ca parte a lecției cu întreaga clasă.
În partea de sus a exercițiilor de formare, veți vedea materialul didactic realizat pentru a sprijini profesorii cu
Modulul 1, Subiectele 1, 2 și 3. Acest lucru nu este vizibil studenților și se recomandă să citiți aceste materiale
înainte de a începe să predați clasei.

Același lucru, de asemenea, este prevăzut și pentru Modulul 2 pentru subiectele 1, 2 și 3.

Un student poate ﬁnaliza aceste exerciții prin simpla selectare a exercițiului și ﬁe adăugând text, atașând un
document, o imagine sau un material video. Este la latitudinea profesorului să solicite ce anume ar dori să facă
elevul. Odată ce studentul este mulțumit cu rezolvarea sa, selectează "Submit" și profesorul va primi o notiﬁcare
prin e-mail, notiﬁcarea de depunere. Pentru a nota testul, profesorul poate selecta pur și simplu trimiterea și apoi
"grad" și toate observațiile vor apărea. Fiecare test trebuie să realizeze de la 70% sau mai mult pentru a trece.
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3.4

TEME

Odată ce profesorul este fericit că are o clasă gata, le poate cere să ia testele. Există 6 teste pentru Modulul 1: C++
și 11 teste pentru Robotica cu Arduino. Un student poate ﬁnaliza aceste teste în același mod în care poate
ﬁnaliza un exercițiu de formare, prin simpla selectare pe atribuire și completează testul ﬁe prin adăugarea de
text, atașarea unui document, imagine sau material video. Odată ce studentul este mulțumit cu rezolvarea
testului, selectează "Submit" și profesorul va primi o notiﬁcare prin e-mail, notiﬁcarea acestuia de depunere.
Pentru a nota testul, profesorul poate selecta pur și simplu testul și apoi "grad" și toate observațiile vor apărea.
Fiecare test trebuie să realizeze de la 70% sau mai mult pentru a trece și o listă de veriﬁcare pentru notare este
furnizată.
3.4.1

Insignele deschise

Ca mijloc de recompensă și recunoaștere pentru studentul care trece aceste teste, cursul oferă insigne deschise.
Insignele deschise oferă informații portabile și veriﬁcabile despre abilitățile și realizările sale digitale. Studenții
pot debloca oportunități prin partajarea colecțiilor de insigne reprezentând Seturile de abilități dorite într-un mod
dinamic, bazat pe dovezi. Insignele deschise reprezintă realizări legitime, autentiﬁcate, descrise în insigna și
legate de proiectul ROBOT4ALL. Unele dintre beneﬁciile insignelor sunt:
Ÿ Insignele pot demonstra o gamă mai largă de aptitudini și realizări ale unui cursant dobândite prin metode și

activități formale, non-formale și informale de învățare.
Ÿ Insignele sunt obiecte digitale portabile și veriﬁcabile. Toate informațiile pot ﬁ incluse într-un ﬁșier imagine,

insigna, care poate ﬁ aﬁșată in mediul online, CVs și rețele sociale.
Ÿ Fiecare insignă include descrierea realizărilor: Adică descrie calea particulară pe care un cursant a întreprins-

o pentru realizarea sa, însoțită de dovezile care susțin dobândirea insignei.
Ÿ Fiecare insignă include informații despre identitatea deținătorului, un link către informații despre emitent și

un link către o descriere a ceea ce reprezintă o insignă.
Ÿ Insignele pot ﬁ folosite pentru a debloca învățarea și căile de a promova în carieră. Ele pot ﬁ folosite pentru a

sprijini persoanele ﬁzice pentru a atinge obiectivele de învățare, pentru a oferi rute la locuri de muncă și de a
susține talentul și progresul în cadrul organizațiilor.
Ÿ Insignele pot reprezenta atribute personale care contează pentru angajatori (cum ar ﬁ abilitățile soft)
Ÿ Insignele pot ﬁ folosite în context profesional. Mii de organizații, inclusiv organizații non-proﬁt, angajatori

majori sau instituții de învățământ, pot emite insigne în conformitate cu caietul de sarcini pentru insigne
dechise.
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Consorțiul ROBOT4ALL a decis să împartă ﬁecare dintre modulele în trei (3) subiecte cu diﬁcultate în creștere.
Prin urmare, cursanții pot obține maximum trei (3) insigne deschise pentru un modul (de ex.: programare). O
insignă suplimentară deschisă (la ﬁnalizarea modulului general) va ﬁ acordată elevilor odată ce au ﬁnalizat toate
subiectele. Completarea tuturor modulelor oferite, recompensează studentul cu insigna ROBOT4ALL Master.
Astfel, în total există 11 insigne deschise care pot ﬁ solicitate și acordate.
Pentru testele C++, studentul poate câștiga insigne "CODE". Structura este după urmează:
Ÿ Trecerea testelor 1 și 2 studentul câștigă insigna "Code Stagiar"
Ÿ Trecerea testelor 3 și 4 studentul câștigă insigna "Code Padawan"
Ÿ Trecerea testelor 5 și 6 studentul câștigă insigna "Code Knight"

Pentru testele Robotica cu Arduino, studentul poate obține insigne "ROBOT". Structura este după urmează:
Ÿ Trecerea testelor 1, 2 și 3 studentul câștigă insigna "robot Trainee"
Ÿ Trecerea testelor 4 și 5 studentul câștigă insigna "robot Padawan"
Ÿ Trecerea testelor 6, 7 și 8 studentul câștigă insigna "robot Knight"

Cursul Robot4All oferă, de asemenea, o insignă pentru creativitate, "Robot investigator" și o insignă pentru
munca în echipă, "Robot Sentinel". Este la aprecierea profesorului dacă studentul poate sau nu poate încerca să
câștige aceste insigne. Cu toate acestea, în cazul în care toate aceste 8 insigne sunt câștigate, inclusiv:
Ÿ Code Trainee
Ÿ Code Padawan
Ÿ Code Knight
Ÿ Robot Trainee
Ÿ Robot Padawan
Ÿ Robot Knight
Ÿ Robot Investigator
Ÿ Robot Sentinel

Atunci, insigna ”ROBOT4ALL GRAND MASTER” poate ﬁ câștigată.
Sistemul a alocat automat aceste insigne direct la student pe aplicația Moodle.
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4. CONCLUZIE
Dacă aveți orice probleme tehnice la cursul Robot4All, vă rugăm să contactați:
Nicole Liddell
Company: CIVIC
Email: Nicole@civicuk.com
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