TIPURI DE RESURSE DISPONIBILE ÎN
MOODLE
Într-un curs online materialele de studiu și informațiile oferite pot lua diferite forme. Este
important să cunoști oportunitățile pe care ți le oferă o platformă pentru a alege de fiecare dată
varianta cea mai bună.

Eticheta
Eticheta este singura resursă din Moodle în care tot conținutul acesteia este afișat
direct în pagina cursului. Acesta poate include: text, imagini, audio, video.
Utilitate: organizarea și delimitarea vizuală a elementelor cursului; anunțuri;
informații importante pe care cursantul trebuie să le vadă imediat.

Fișierul
Poți folosi resursa de tip fișier pentru a încărca într-un curs online diferite tipuri de
fișiere: de la cele de tip .docx și .pptx, la fișierele .pdf. În cazul fișierelor de tip .docx
și .pptx li se va cere cursanților să le descarce în dispozitivul lor atunci când dau
click pe numele fișierului. Din acest motiv este preferabil ca astfel de fișiere să fie
convertite în .pdf și încărcate în acest format. Un fișier .pdf se poate seta astfel încât
să fie integrat și citit în pagina cursului.
Utilitate: materiale suplimentare de studiu, fragmente de suport de curs, exemple,
studii de caz, formulare.

Dosarul
Dosarul este o resursă care îți permite să grupezi în același loc mai multe fișiere. De
exemplu, în loc să pui o listă cu fișierele cu materiale de studiu suplimentare la
fiecare lecție, creezi un dosar în care pui aceste fișiere. Astfel, nu se creează
confuzie între materialele de studiu obligatorii, pe care le pui în curs și cele
facultative pe care le incluzi în dosarul numit „Materiale de studiu suplimentaare”.
Utilitate: organizarea fișierelor.
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Pagina
Pagina, așa cum îi spune numele, este o pagină web din interiorul unui curs. Într-o
astfel de pagină se pot include materiale de tip: text, imagini, audio, video, URL,
fișiere atașate. Avantajul paginii este că materialul poate fi parcurs în platformă, fără
a cere cursanților să descarce un fișier pe care, apoi, să îl deschidă și să îl parcurgă.
Dacă materialul este prea lung, este de preferată să se folosească resursa de tip
carte, care este o colecție de astfel de pagini.
Utilitate: afișarea și accesarea materialelor de studiu direct în platformă; varietatea
de materiale care pot fi incluse (text, imagini, audio, video, URL, fișiere atașate).

Cartea
Cartea este o colecție de pagini organizate pe capitole și subcapitole. Într-o carte se
pot include aceleași tipuri de materiale care pot fi incluse într-o pagină: text, imagini,
audio, video, URL, fișiere atașate. Este bine ca fiecare capitol și subcapitol să fie
fragmentate pe conținuturi scurte.
Utilitate: Fragmentarea unui conținut mai lung pe capitole și subcapitole; rezumarea
ideilor principale ilustrate cu ajutorul unor imagini.

URL
Resursa de tip URL implică integrarea în curs a unei adrese de Internet spre o
pagină externă platformei de eLearning. Folosirea acestei resurse este extrem de
utilă pentru a direcționa cursanții spre pagini de Internet cu conținut util pentru
cursul nostru, fără a încălca dreptul de autor asupra acelui conținut.
Utilitate: direcționarea cursanților spre pagini de Internet utile; includerea de
referințe spre conținut util pentru curs, fără a încălca drepturile de autor.
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