10 Razões para Amar o

É grátis!
O Moodle é um Ambiente Virtual
de aprendizagem de código
aberto que você não precisa se
preocupar com taxas de
licenciamento.

Você no controle!
Você não depende da viabilidade de uma única
empresa de fornecedores. Você escolhe onde
hospedar e onde os dados são armazenados.

É flexível!
As opções do Moodle suportam uma ampla
variedade de atividades e aprendizagem.
Tais como avaliação, colaboração,
comunicação e disponibilização de
conteúdo.

É adaptável!
O Moodle pode se adaptar à sua organização.
Customizações são suportadas dentro do
código para plugins, blocos, pergunta tipos e
métodos de autenticação.

Sua comunidade!
Moodle tem uma ótima comunidade,
ativa e aberta para todos comentarem
e lançarem ideias. As discussões
apoiam o sistema e o tornam maior e
melhor por meio de sugestões de
melhorias e novas funcionalidades.

É modular
O Moodle é construído para aceitar
plugins personalizados ou de
comunidade. Construa o seu próprio
plugin ou escolha entre uma vasta gama
de plugins compartilhados pela
comunidade Moodle.

Parceiros Moodle
Os parceiros do Moodle suportam os usuários do Moodle e o
Moodle financeiramente; contribuindo
com 10% de sua renda para financiar a manutenção, os locais
da comunidade e o desenvolvimento futuro.
Os parceiros do Moodle também são especialistas em Moodle
para que você possa adotar o Moodle com confiança.

É móvel
O design responsivo e otimizado para celular
do Moodle conta com o aplicativo para
dispositivos móveis gratuitos facilitam o
aprendizado em qualquer lugar.

É progressivo
Os Badges permitem que os usuários
registrem e compartilhem progressos
e realizações com outras pessoas.
Sendo totalmente compatível com o
Mozilla Open Badges, os usuários
podem adicionar esses emblemas à
sua coleção existente de outros
sites.
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É social!
O Moodle oferece ferramentas para ir
além do upload de arquivos. De fato,
seu conceito de design original foi
fundado na teoria de aprendizagem
social e colaborativa.
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