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Introducere 

 

Din octombrie 2018, activitățile de voluntariat gestionate de programul Eurasmus+ au fost 

transferate Corpului European de Solidaritate, încurajând tinerii să devină cetățeni activi și agenți 

de solidaritate și schimbare pozitivă pentru comunitățile lor. Acest program permite tinerilor să 

îndeplinească misiuni de interes general într-o altă țară prin descoperirea unei alte culturi și 

dobândirea de competențe utile pentru integrarea lor socio-profesională. ONG-urile nu dispun 

uneori de o strategie de formare și pregătire a tinerilor pentru misiunea lor, ceea ce duce la faptul 

că voluntarii au probleme de adaptare, ceea ce afectează motivația și dezvoltarea lor personală. 

În plus, tinerii cu nevoi speciale necesită o formare personalizată pentru a dezvolta competențe 

utile pentru integrarea lor profesională și socială în cadrul comunității. Pentru o lungă perioadă 

de timp, partenerii acestui proiect au salutat tineri voluntari și s-au confruntat cu diverse situații 

dificile, cum ar fi lipsa de inițiativă din partea unor voluntari pentru a înființa activități, lipsa de 

competențe specifice pentru a efectua anumite sarcini, sau capacitatea de a rezolva conflictele 

în timpul serviciului lor și situații stresante în fața incertitudinii după timpul lor ca voluntar.  

În prezent, e-learning-ul a evoluat într-un instrument ideal pentru diseminarea eficientă a 

cunoștințelor și promovarea înțelegerii construite universal și social. E-learning-ul contribuie la 

asigurarea egalității de șanse pentru tinerii voluntari să-și dezvolte abilitățile pe parcursul 

proiectului ESC. De asemenea, servește ca o modalitate de a-i implica într-un proces accesibil de 

învățare continuă pentru a-și optimiza rolul într-o comunitate gazdă și pentru a găsi o cale de 

carieră. În plus, e-learning-ul poate fi un instrument educațional eficient și durabil care sprijină 

tutorii și supraveghetorii voluntarilor. Astfel, e-learning apare ca o modalitate eficientă și 

economică de a oferi formare și sprijin adaptat voluntarilor. 

Din aceste motive, în 2018, am creat o platformă online în contextul acțiunii KA1 Erasmus + (3 

mișcări pentru educatorii de tineret). Această platformă a atras interesul a peste 400 de voluntari 

care au beneficiat de acest instrument. Cu toate acestea, pentru a continua să răspundem 

nevoilor tinerilor voluntari de diferite capacități în ceea ce privește formarea, e-tutoring & 

networking, precum și prioritățile noului program «Corpul de Solidaritate», vechea platformă a 

devenit învechită, dorim să restructurăm și să actualizăm e-trainingul, prin crearea unei noi 

platforme Moodle (https://moodle.amsed.fr/), reunind 20 de cursuri de e-training actualizate și 

10 noi cursuri de e-training create în funcție de nevoile și așteptările voluntarilor și ale asociațiilor 

care le găzduiesc.   

Acest proiect strategic permite adaptarea și structurarea conținutului și a serviciilor platformei, 

modernizarea și simplificarea metodelor de învățare și facilitarea creării de rețele de tineri 

voluntari. Accesul la formarea dinamică online va fi, de asemenea, facilitat prin implicarea 

partenerilor cu experiență în acțiuni de voluntariat și crearea de instrumente pentru voluntari. 

Grupul nostru este compus în primul rând din tineri voluntari ESC din țările partenere și cei care 

intenționează să devină voluntari. În al doilea rând, proiectul nostru se adresează lucrătorilor de 

tineret pentru a-și dezvolta abilitățile de a sprijini voluntarii și de a-și duce la bun sfârșit proiectul. 

Obiectivul principal al proiectului nostru este de a promova adoptarea de către lucrătorii de 

tineret aflați în conexiune cu voluntarii ESC, prin dezvoltarea unor abordări de învățare 

https://moodle.amsed.fr/
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colaborative și accesibile pentru toți tinerii beneficiari ai proiectelor Corpului European de 

Solidaritate. 

 

Proiectul ESC-2-Learn (n°  2020-1-FR02-KA205-017477 ) se bazează pe mai multe obiective: 
 

❖ Îmbunătățirea structurării, adaptarea, actualizarea și promovarea conținutului platformei 
noastre e-esc.eu și asigurarea sustenabilității acesteia, astfel încât aceasta să poată 
răspunde mai bine nevoilor în evoluție ale beneficiarilor (voluntari europeni și locali și 
organizații gazdă) și facilitarea accesului la mobilitate și învățare non-formală a tinerilor 
 

❖ Dezvoltarea competențelor TIC și pedagogice a 15 tutori în mediul online în sprijinul 
învățării la distanță a voluntarilor europeni și non-europeni, beneficiari ai platformei 
noastre, inclusiv a celor cu mai puține oportunități. 

 

❖ Dezvoltarea și recunoașterea competențelor voluntarilor europeni și non-europeni, 
inclusiv ale celor cu oportunități reduse, pentru a asigura calitatea proiectelor ESC și 
pentru a încuraja inițiativele lor civice. 

 

❖ Promovarea dialogului voluntarilor cu colegii lor, a lucrătorilor de tineret, a organizațiilor 
gazdă și a persoanelor din diferite țări pentru a îmbunătăți inițiativele de voluntariat, 
precum și impactul și vizibilitatea acestora. 

 

❖ Pentru a face schimbul de experiență și practici între voluntari și promotorii proiectelor 

de voluntariat mai ușor și mai fructuos. 

Consorțiul nostru și-a pus în comun cunoștințele și experiența și și-a mobilizat rețeaua de 
parteneri pentru a dezvolta noi instrumente pedagogice care vor consolida și dezvolta 
competențele tinerilor voluntari, dar și mijloacele metodologice ale lucrătorilor de tineret. 
Proiectul este în conformitate cu obiectivele programului "Acțiunea-cheie 2", sectorul tineret, 
pentru a consolida competențele și capacitatea de angajare pe piața muncii, a promova 
incluziunea și a dezvolta mobilitatea transnațională. 
 

Acest document este Raportul Transnațional al activității de cercetare implementate: Anchete 
de cercetare pentru detectarea nevoilor specifice în ceea ce privește formarea și susținerea 
beneficiarilor (voluntari ESC și viitori voluntari) și a organizațiilor gazdă, care vor prezenta 
principalele aspecte ale cercetării efectuate în fiecare țară parteneră. Această producție 
intelectuală răspunde nevoilor noastre organizaționale pentru că dorim să obținem datele și 
informațiile necesare pentru a îmbunătăți platforma și formarea noastră. Cu toți partenerii 
proiectului, am înființat o cercetare în două faze. 
 

1. Prima etapă a determinat nevoile beneficiarilor actuali ai platformei și ale viitorilor 
beneficiari (voluntari ESC) în ceea ce privește formarea și asistența la distanță. 

2. A doua etapă a fost lansată pentru organizațiile gazdă de voluntari, cu scopul de a 
identifica nevoile lor în ceea ce privește sprijinul, formarea, coaching-ul și mentoratul 
voluntarilor.  
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În acest fel, am reușit să identificăm mai bine metodele inovatoare pentru a facilita punerea în 
aplicare și a crește calitatea rezultatelor și impactul proiectelor de voluntariat. 
 

Prin urmare, grupurile țintă ale cercetării noastre sunt foști voluntari europeni, actuali voluntari 
ai Corpului European de Solidaritate și cei care sunt în curs de a deveni voluntari, pentru a 
răspunde la prima fază a sondajului. A doua etapă a sondajului se adresează organizațiilor 
neguvernamentale care însoțesc tinerii voluntari ESC din Europa și din alte părți. Acest produs 
este inovator, deoarece oferă o imagine de ansamblu a nevoilor în ceea ce privește formarea 
online pentru a pregăti și însoți voluntarii pentru a finaliza cu succes misiunea lor. Cu rezultatele 
acestor sondaje, am corelat nevoile pentru o mai bună coeziune globală. Această cercetare a fost 
realizată cu sprijinul Agențiilor Naționale ale Programului ESC și Serviciul Civic și al organizațiilor 
active în ESC care sunt listate în baza de date a structurilor acreditate și care au certificat de 
calitate. 
 

A luat două forme: chestionare și interviuri video.  
Această cercetare s-a bazat, de asemenea, pe date statistice din consultările locale ale grupurilor 
țintă ale proiectului din cele trei țări partenere (355 de voluntari și 181 de ONG-uri intervievate 
în total). Scopul acestei cercetări este de a oferi o imagine de ansamblu asupra situației actuale 
a platformei noastre și a nevoilor de formare online ale voluntarilor. Rezultatele cercetării sunt 
prezentate sub forma unui raport, a unor infografice și a unor cifre-cheie, precum și a unei analize 
științifice și a interpretării datelor pentru a facilita citirea și exploatarea acestor date. Rezultatele 
cercetării au fost puse online pe platforma noastră și pe site-urile web ale membrilor consorțiului. 
Acestea au fost, de asemenea, distribuite prin e-mail actorilor ESC consultați. 
 

Acest raport va dezvolta mai întâi rezultatele obținute din chestionare și apoi rezultatele obținute 

din interviurile video. În cele din urmă, rezultatele vor fi puse în comun pentru a rezuma nevoile 

specifice care ar putea fi atinse prin reorganizarea și restructurarea celor 20 de cursuri de e-

learning existente pentru voluntari și prin crearea a 10 noi cursuri de e-learning. 
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I. REZULTATELE CHESTIONARELOR ONLINE 

 

1. Rezultatele chestionarelor de voluntariat 

 

Informații generale 

 

Un total de 265 de voluntari europeni au răspuns la aceste chestionare online, disponibile în 

limbile franceză, engleză, greacă și română. În primul rând, putem vedea că voluntarii care au 

răspuns la chestionare sunt tineri de la 18 până la 29 de ani, iar majoritatea au folosit deja metode 

de e-learning. 

 

 

De fapt, din rezultatele chestionarelor obținute, observăm că 43,77% dintre voluntari au între 18 

și 23 de ani, 40,93% au între 24 și 29 de ani, iar 15,27% au 30 de ani sau mai mult. De asemenea, 

conform rezultatelor generale ale chestionarelor, 68% dintre voluntarii care au răspuns la 

chestionar sunt femei și 31% sunt bărbați. 1% au preferat să nu răspundă la această întrebare. În 

ceea ce privește nivelul de educație, 19% dintre voluntarii care au răspuns la chestionar dispun 

de un nivel secundar de educație (liceu), iar 81% au un nivel de educație universitară. Aceștia 

sunt în mare parte tineri NEET (nici pe piața forței de muncă, nici în educație sau formare), care 

au nevoie de sprijin personalizat pentru reintegrarea pe piața muncii și în sistemul educațional și 

pentru a profita la maximum de experiența de voluntariat în revenirea lor la angajare. Mai exact, 

această categorie include două grupe diferite: pe de o parte, tinerii absolvenți în căutarea unui 

loc de muncă, distanțați temporar de piața muncii, expuși unui risc de șomaj prelungit (care 

reprezintă 81% dintre voluntarii care au răspuns studiului nostru) și, pe de altă parte, tinerii care 

au părăsit sistemul educațional mai devreme și nu au putut intra pe piața muncii, lipsiți de 

calificări și competențe adecvate (corespunzătoare a 19% dintre voluntarii care au răspuns la 

studiul nostru). Prin urmare, acești NEET sunt foarte expuși crizei economice și, în fața acestei 

situații de criză, modulele noastre de formare în domeniul e-learning urmăresc să ofere acestor 

61%

39%

Apprentissage en ligne - questionnaire en ligne 

Apprentissage en ligne Oui

Apprentissage en ligne
Non



 

6 
 

tineri, în special celor cu oportunități reduse, soluții de învățare și formare care să le permită să 

se apropie de piața muncii. 

1.1 Voluntarul și tutorele 

 

Țările în care au lucrat voluntarii se aflau în cea mai mare parte în Europa. Domeniile 

voluntariatului erau mai mult legate de educație, diversitate culturală, servicii sociale, incluziune 

sau mediu. Publicul țintă al voluntariatului lor a fost mai orientat către tineri sau copii cu 

oportunități reduse. De asemenea, prin aceste cifre regruparea tuturor rezultatelor 

chestionarelor, putem vedea că majoritatea voluntarilor au fost în domeniile: 

❖ Educaţie 

❖ Diversitatea culturală  

❖ Servicii sociale  

❖ Sănătate și wellness  

❖ Natură  

❖ Includere 

 

În cele din urmă, publicul țintă al voluntarilor variază, dar putem vedea din rezultate că acestea 

sunt în principal: 

❖ Copii 

❖ Tineri 

❖ Adulţi 

❖ Vârstnici 

 

26%

25%22%

11%

8%
8%

DOMAINE DE VOLONTARIAT

Education

Diversité culturelle

Service social

Santé et bien être

Nature

Inclusion



 

7 
 

 

 

 

 

Majoritatea voluntarilor au dorit să fie asistați de un e-tutor care să poată oferi feedback și 

evaluare voluntarilor pentru recunoașterea competențelor dezvoltate prin intermediul 

platformei de e-learning. Un document oficial, care certifică recunoașterea competențelor, este, 

de asemenea, o opțiune dorită de voluntari. Chiar dacă o combinație de mai multe opțiuni este 

luată în considerare de către toți (sondaj auto-direcționat, monitorizare și evaluare părți, 

document oficial de recunoaștere a competențelor, feedback și evaluare de către tutore). 

 

32%

42%

21%
5%

PUBLIC CIBLE

Enfants

Jeunes

Adultes

Séinor

10%

53%

37%

Type de volontariat - questionnaire en ligne

Local/National

Europe

Internatonal
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1.2 Educația la distanță  
 

Majoritatea voluntarilor care au răspuns la chestionare au beneficiat deja de un curs de e-

learning și nu au întâmpinat dificultăți reale cu acesta. Cu toate acestea, unii ar fi putut avea 

probleme de conectare sau au considerat lipsit de interactivitate, cu o nevoie de sprijin pe e-

learning  (înțelegerea diferitelor aspecte ale e-learning, tutoring și învățare online), cu 

instrumente pentru a pune întrebări, dacă este necesar, sau materiale pentru acasă pentru a face 

activitățile. 

Voluntarii au preferat un stil de învățare mixt (online și offline), precum și învățarea socială și 

colaborativă. Platformele folosite au fost 

mai mult "Moodle" sau "Zoom", dar 

majoritatea nu știau neapărat care 

platformă a fost implicată. Pentru o 

platformă de învățare online, majoritatea 

voluntarilor își folosesc telefoanele mobile 

ca instrument. Cu toate acestea, în funcție 

de atelier, unii preferă să folosească 

computerul. 

 

Pentru a dobândi abilități în timpul voluntariatului, voluntarii s-au bazat mai ales pe pagini web, 

rețele sociale și YouTube. Câțiva s-au bazat, de asemenea, pe platformele de e-learning. 

Voluntarii au menționat că e-learning-ul este benefic pentru că oferă o multitudine de opțiuni de 

curs, permite adaptarea la sarcina specifică și abilitățile implicate în voluntariat, de asemenea, 

permite voluntarului să învețe în ritmul lor propriu, precum și să întâlnească alți voluntari.  

21%

24%

10%

19%

13%

13%

Accompagnement idéal - questionnaire en ligne

Accompagnement idéal Information

Accompagnement idéal
Communication

Accompagnement idéal Suivi

Accompagnement idéal Disponibilité

Accompagnement idéal Relation de
confiance

Accompagnement idéal Formation

42%

58%

Outil préféré - Questionnaire en ligne

Ordinateur

Téléphone
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Dintre toți respondenții, modul preferat de învățare este vizual (a vedea și a citi), deși modul 

kinestetic de învățare (atingere și a face) este, de asemenea, popular. 

 

În contextul învățării, voluntarii ar dori să beneficieze de un sprijin mai aprofundat cu privire la 

obiectivele și metodele de învățare legate de voluntariat, temele căutate de voluntari, proiect, 

sprijin, formarea oferită, de preferință un tutore pentru a se exprima mai bine pe cale orală și 

pentru a dobândi încredere în sine, pentru a învăța mai eficient și pentru a se organiza mai bine 

(să-și organizeze ideile și să se organizeze din punct de vedere material) pentru a-și dezvolta  

abilitățile de comunicare interculturală, interpersonală, socială și civică  (abilități 

interpersonale, prietenie, dinamism, flexibilitate, lucru în echipă, soluționarea conflictelor, 

investiții, abilități interpersonale, comunicarea adecvată, informarea cu privire la evenimentele 

curente, participarea la viața civică, capacitatea de a lucra în echipă, luând în considerare diferite 

opinii, construind idei). 

Subiectele de interes privind trainingurile se concentrează mai mult pe (în ordinea preferințelor): 

1. Limbi 

2. Comunicare 

3. Cultura și istoria țării gazdă  

4. Educaţie 

5. Antreprenoriat 

6. Soluționare conflictelor  

7. Mediul înconjurător 

8. Incluziune și solidaritate 

9. Primul ajutor/sănătate 

10. Arta 

11. Tehnologia informației (IT) 

12. Social media/web design 

13. Managementul stresului  

14. Gestionarea banilor 

 

17%

38%

45%

Méthode d'apprentissage - questionnaire en ligne 

Méthode d'apprentissage Lire

Méthode d'apprentissage Écrire

Méthode d'apprentissage
Toucher/Faire
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2. Rezultatele chestionarelor ONG-urilor care găzduiesc sau trimit voluntari 

2.1 Informații generale 

Un total de 91 de organizații neguvernamentale (ONG-uri 

de tineret) au răspuns la chestionar. Aceste ONG-uri 

găzduiesc sau trimit voluntari internaționali, europeni 

sau locali.  ONG-urile care au răspuns au, în general, între 

0 și 5 ani de experiență, restul au mai mult de 10 ani de 

experiență. 

 

 

2.2 Voluntarul și tutorele 

Marea majoritate a respondenților au fost un tutore de voluntari, unii au beneficiat de formare 

pentru a face acest lucru, alții nu. Faptul de a fi fost 

voluntar, având unele responsabilități în cadrul ONG-ului 

sau de a lucra cu tinerii alimentează faptul de a fi un 

tutore. Țările care găzduiesc și trimit voluntari se află în 

cea mai mare parte în Europa. 

Majoritatea tutorilor sunt mulțumiți de relația pe care o 

au cu voluntarii din cadrul ONG-ului și nu au întâmpinat în 

mod specific dificultăți, cu excepția finanțării și căutării 

unei asociații de trimitere. 

18%

14%

13%

7%7%

10%

5%
1%1%

9%

15%

Thématique des formations - questionnaires en ligne

Thématiques  Langue

Thématiques  Culture/Histoire

Thématiques  Education

Thématiques  Environnement

Thématiques  Inclusion

Thématiques  Entreprenariat

Thématiques  Premiers secours/santé

Thématiques  Musique

Thématiques  Art

Thématiques  Résolution du conflit

Thématiques  Communication

Thématiques  Gestion de projets

Thématiques  Entreprenariat des jeunes

18%

19%

42%

21%

Type de volontariat- questionnaire en ligne

Local

National

Européen

International

31%

60%

9%

Type de tutorat -questionnaire en 
ligne

Simplifié

Renforcé

Individualisé
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De asemenea, tutorii care au întâmpinat dificultăți au precizat că acest lucru a fost legat de 

implicarea, motivația, așteptările și poziționarea voluntarilor în voluntariatul lor, care sunt 

elemente esențiale în susținerea și informarea voluntarilor, în ceea ce privește bunele practici 

(gătit, curățenie, autonomie...) și metodele de sprijin pentru voluntari, organizarea, stabilirea 

unei relații de încredere, fiind riguroase, drepturile și îndatoririle unui voluntar, și având 

informațiile corecte cu privire la ceea ce să se aștepte de la un voluntar. În principal, cultura ar 

putea duce la neînțelegeri în unele situații. De asemenea, uneori au întâmpinat unele dificultăți 

în menținerea contactului regulat cu voluntarul, mai ales pentru că perioadele de disponibilitate 

nu sunt neapărat aceleași. Ei specifică să fie mai atenți în selectarea voluntarilor.  

Pentru ONG-urile intervievate, un tutore face posibilă atât o dinamică individuală pentru 

voluntar, cât și una colectivă pentru grup. Ei sunt prezenți pentru a rezolva problemele, dacă este 

necesar, pentru a prezenta abilitățile voluntarului în jurul unui obiectiv real de învățare, precum 

și pentru a însoți și informa voluntarul în cadrul voluntariatului lor. 

ONG-urile intervievate pentru acest chestionar menționează că oferă voluntariat în principal în 

domeniul educației, diversității culturale, incluziunii, mediului și naturii, serviciilor sociale și 

sănătății. În plus, majoritatea voluntarilor sunt în legătură cu persoane cu oportunități reduse, în 

special cu cele cu probleme sociale, educaționale, economice, geografice, culturale sau de 

sănătate, sau cu persoane cu dizabilități, refugiați sau persoane izolate. Grupurile vizate pentru 

voluntariat sunt în principal tineri. 

2.3 Formare la distanță  
 

Majoritatea voluntarilor au participat la una sau mai multe sesiuni de instruire în timpul petrecut 

cu ONG-ul. De fapt, ONG-urile care au răspuns indică faptul că oferă instruire pentru voluntari, 

dar și pentru personalul și membrii ONG-ului. Majoritatea produc materiale educaționale pentru 

aceste cursuri, în special în domeniul educației, cetățeniei, interculturalității, antreprenoriatului, 

4%4%
9%

4%

44%

9%

13%

9%
4%

Difficultés rencontrés - questionnaire en ligne

Culturelles

Linguistiques

D'adaptation

Administratif

Financement

Logement

Recherche d'association
d'envoi
Manque de préparation
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artei, sportului, pedagogiei, încrederii în sine, sănătății, bunăstării, incluziunii, ocupării forței de 

muncă, solidarității și coeziunii sociale, mass-mediei... Pentru tineri, tineri lucrători, profesori, 

formatori, manageri de proiect, coordonatori, mentori, voluntari, asistenți sociali, voluntari și 

autorități locale. 

Pentru a pregăti voluntarul pentru misiunea sa de la distanță, ONG-urile care au răspuns la 

chestionare se bazează pe resurse precum rețele sociale, pagini web, forumuri, platforme de e-

learning sau chiar YouTube. Ei se bazează mai ales pe un stil de învățare mixt (online și offline), 

precum și pe un stil de învățare social și colaborativ, în care voluntarii sunt capabili să 

interacționeze social cu ceilalți prin chat sau mesagerie instant. În plus, unele ONG-uri se bazează 

pe un tip personalizat de învățare, care oferă o varietate de procese de e-learning pentru a 

personaliza procesul de învățare.  

 

 

 

Pentru modul de învățare, ONG-urile se bazează mai mult pe metoda kinestezică (touch and do).  

ONG-urile au beneficiat, în cea mai mare parte, de instruire online pe platforme de tip "Moodle". 

Acestea nu au întâmpinat în mod necesar dificultăți în afară de dificultățile de conectare și, 

uneori, lipsa echipamentului. ONG-urile simt nevoia de a instrui și sprijini voluntarii în domeniul 

voluntariatului și al dobândirii de competențe esențiale în timpul voluntariatului (deschidere, 

adaptare, motivație, încredere de sine, comunicare non-violentă, responsabilitate, 

angajament, organizare, lucru în echipă, gestionarea timpului și a stresului), dar și în 

gestionarea crizelor și conflictelor, antreprenoriat, comunicare online, artă și cultură, 

incluziune și solidaritate, competențe informatice, limbi și abilități de prim ajutor. 

 

 

85%

15%

E-tutoring - questionnaire en ligne

Oui

Non
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Training-urile online sunt benefice, deoarece acestea permit elevilor să învețe în ritmul lor 

propriu, într-o locație la alegerea lor (acasă, bibliotecă, locul de muncă, colegiu, centre 

comunitare ...), și au mai multe opțiuni de cursuri pentru a dezvolta abilități specifice legate de 

voluntariat. Aceste traininguri permit, de asemenea, voluntarilor să se întâlnească și să ia 

legătura între ei. 

Cu toate acestea, pot fi întâmpinate dificultăți care împiedică uneori ONG-urile să profite de 

învățarea online, inclusiv: 

❖ Lipsa echipamentelor și a competențelor informatice 

❖ Probleme de conexiune 

❖ Lipsa de cunoștințe despre e-learning și selectarea cursurilor  

❖ Diferite stiluri de învățare, uneori, nu se adaptează la utilizarea e-learning-ului, precum și 

la atitudinile negative ocazionale ale cursanților 

În cele din urmă, ca parte a recunoașterii competențelor voluntarilor  dezvoltate prin e-learning, 

ONG-urile recomandă feedback și evaluare de către tutore, monitorizare și evaluare părți, precum 

și emiterea unui document oficial care să ateste recunoașterea competențelor dobândite. 

II. REZULTATELE INTERVIURILOR VIDEO 

 

1. Rezultatele interviurilor video ale voluntarilor  
 

1.1 Informații generale  

Rezultatele se bazează pe interviuri cu 90 de voluntari, dintre care 58% au beneficiat deja de e-

learning. 
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22%
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15%
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Esprit de groupe

Ouvert d'esprit

Patience

Engagement

Adaptation

Responsabilité



 

14 
 

  

1.2 Voluntarul și tutorele 

 

Pentru majoritatea voluntarilor, acompaniamentul ideal necesită comunicarea cu tutorele și 

ONG-ul,precum și disponibilitatea și monitorizarea de către tutore. Ulterior, stabilirea unei relații 

de încredere între tutore și voluntar este importantă pentru mulți. Tutorele trebuie, de 

asemenea, să fie disponibil pentru ca voluntarul să acceseze informațiile necesare pentru 

voluntar. 

 

1.3 Formare la distanță  

În ceea ce privește metodele de învățare, majoritatea respondenților sunt kinestezici și, prin 

urmare, preferă să atingă și să acționeze pentru a învăța.  

Instrumentul preferat pentru e-learning este telefonul, deoarece este mai convenabil pentru 

mulți, dar unii voluntari cred în utilizarea computerului, de asemenea, mai ales atunci când este 

nevoie de un ecran mai mare. 

58%

42%

Apprentissage en ligne - Interview vidéos

Oui

Non

17%

22%

16%

26%

12%

7%

Accompagnement idéal - Interview vidéos

Information

Communication

Suivi

Disponibilité

Relation de confiance

Formation
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Pentru majoritatea respondenților, abilitățile considerate esențiale pentru un voluntar sunt 

comunicarea, deschiderea, adaptabilitatea, încrederea în sine, altruismul/bunăvoința, 

motivația și curiozitatea. 

 

Subiectele de instruire căutate de voluntari sunt în mare parte (în ordinea preferințelor): 

1. Cultura/istoria țării gazdă 

2. Mediul înconjurător 

3. Limbă 

4. Educaţie 

5. Antreprenoriat 

6. Primul ajutor și sănătate 

7. Comunicare 

8. Arta 

9. Includerea 

10. Soluționarea conflictelor 

11. Primul ajutor 

43%

57%

Outils préféré - interview vidéos

Ordinateur

Téléphone
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11%

13%

10%
15%

9%

5%

5%
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Être à l'écoute

Curiosité
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2. Rezultatele interviurilor video ale ONG-urilor 

 

2.1 Informații generale  

Rezultatele se bazează pe interviuri cu 30 de organizații neguvernamentale (ONG-uri). Activitatea 

de voluntariat organizată de ONG-urile intervievate a fost în principal în Europa și la nivel 

internațional. 

 

2.2 Voluntarul și tutorele 

Tipul preferat de meditații este meditația consolidată. Majoritatea tutorilor stabilesc întâlniri 

regulate cu voluntarii pentru a permite o urmărire. Ei se pun la dispoziția voluntarilor. Acesta este 

principalul instrument utilizat pentru meditații. 

12%

19%

11%

15%
6%

8%

2%
1%

8%

2%

8%
4%4%

Thématiques de formation - interview vidéos
Langue
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Gestion de projets
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Abilitățile căutate de ONG-uri în voluntari sunt în principal motivația, organizarea, înțelegerea, 

angajamentul, responsabilitatea, adaptarea, deschiderea și spiritul de grup. 

 

Dificultățile întâmpinate de ONG-uri cu voluntarii au fost în principal dificultăți de adaptare, 

administrative, lingvistice și culturale. 

 

27%

43%

30%

Type de tutorat préféré - interview vidéo

Simplifié

Renforcé

Individualisé

12%

25%

4%2%
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2.3 Formare de la distanță 

 

Marea majoritate a ONG-urilor au făcut 

deja e-tutoring. Majoritatea acestora au 

beneficiat, de asemenea, de e-learning 

.  

 

III. ANALIZA FINALĂ A 

REZULTATELOR 

CHESTIONARELOR ONLINE ȘI A 

INTERVIURILOR VIDEO 

 

Scopul acestei cercetări a fost de a oferi o imagine de ansamblu asupra stării actuale a 
platformei noastre și a nevoilor de formare online ale voluntarilor. Rezultatele cercetării sunt 
prezentate sub formă de infografice și cifre-cheie, precum și de analiză științifică și interpretare 
a datelor pentru a facilita citirea și exploatarea acestor date. Rezultatele cercetării au fost puse 
online pe platforma noastră și pe site-urile membrilor consorțiului, traduse în 4 limbi (franceză, 
engleză, greacă și română). Acestea au fost, de asemenea, distribuite prin e-mail actorilor ESC 
consultați. 
 

1. Nevoile și așteptările voluntarilor 

Prin rezultatele chestionarelor și interviurile cu voluntarii, putem stabili mai multe constatări. 

În primul rând, metoda de învățare preferată de voluntari este metoda kinestezică (atingere și 

acționare), subliniind în același timp necesitatea obiectivelor și a metodelor de învățare în ceea 

ce privește voluntariatul, temele căutate de voluntari, proiectul, sprijinul și formarea oferită 

sunt: 

16%

16%

26%

19%

7%

5%
2%

7%2%

Difficultés rencontrés - interview vidéo
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80%

20%

E-tutoring - Interview vidéo
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În al doilea rând, majoritatea voluntarilor doresc să aibă un tutore care să le poată oferi 

informațiile necesare pentru voluntariatul lor și care este disponibil și atent la nevoile lor. O 

relație de încredere este, de asemenea, important să se stabilească între tutore și voluntar, astfel 

încât acesta din urmă să se simtă confortabil și încrezător pentru a pune întrebările necesare și 

pentru progresul său în voluntariat. Studiul a relevat necesitatea ca voluntarii să fie sprijiniți și 

informați cu privire la serviciul lor de voluntariat: bune practici și metode de sprijinire a 

voluntarilor, organizare, stabilirea unei relații de încredere, fiind riguroase și având informația 

corectă, în conformitate cu crearea unui program de e-learning privind comunicarea 

interculturală, interpersonală, socială și civică  (munca în echipă, soluționarea conflictelor, 

investiții, abilități interpersonale, comunicarea adecvată...). Implicarea și investiția voluntarilor 

în acest proces de meditație vor fi, de asemenea, apreciate de ONG-uri, care vor fi însoțite de 

platforma noastră de e-mentorat pentru un feedback mai bun și evaluare mai bună pentru 

voluntari. 

 

23%

31%

46%

Méthodes d'apprentissages- Final

Méthode d'apprentissage Lire

Méthode d'apprentissage
Écrire

Méthode d'apprentissage
Toucher/Faire
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Majoritatea voluntarilor preferă să folosească un telefon, mai degrabă decât un computer pentru 

e-learning, în timp ce, de asemenea, este nevoie de sprijin în e-training și e-learning  (înțelegerea 

diferitelor aspecte ale e-learning, tutoring și e-training). 

 

În general, subiectele de formare căutate de voluntari sunt mai mult: 

❖ Cultura și istoria țării gazdă: coduri culturale, obiceiuri, bucătărie, religie, tradiție... 

Pentru a afla mai multe despre țară, pentru a dezvolta o minte deschisă și pentru a evita 

neînțelegerile. 

❖ Arta:  muzica, dans, canto, desen, pictura... Mai ales pentru voluntarii care intenționează 

să predea în timpul voluntariatului lor. 

❖ Limbi:  engleza, dar si notiuni ale limbii tarii gazda. 

❖ Mediu:  dezvoltare durabilă, natură, protecția mediului, energie regenerabilă, protecția 

animalelor, biodiversitate. 

❖ Antreprenoriat: proiectare și management de proiect, antreprenoriat pentru tineri. 

19%

23%

12%

22%

13%

11%

Accompagnement idéal - Final
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❖ Educație:  sistemul școlar și funcționarea țării gazdă, metodele de predare, însoțirea 

copiilor, activitățile pedagogice și atelierele educaționale pentru copii. 

❖ Sănătate și prim ajutor: vaccinări necesare pentru țara gazdă, igienă, îngrijire și asistență 

medicală la fața locului, învățarea primului ajutor. 

❖ Comunicare:  comunicare non-violentă, între voluntari, cu ONG-ul sau tutorele, dar și cu 

voluntarii și localnicii. 

❖ Incluziune și solidaritate:  față de persoanele cu dizabilități, refugiați sau migranți, 

persoanele în vârstă, persoanele cu probleme economice, sociale și/sau de sănătate, 

persoanele izolate, copiii vulnerabili sau care au abandonat școala, solidaritatea 

internațională. 

 

 

 

Aceste teme pot fi integrate în programul de formare al voluntarilor, inclusiv exerciții, ateliere și 

activități legate de aceasta pentru pregătirea activității de voluntariat sau în timpul 

voluntariatului. 

Competențele esențiale dobândite de voluntariat, în ordinea preferințelor:  

2. Comunicare:  exprimarea, interactiunea, a fi înțeleși de alții si intelegerea ideilor altora. 

3. Deschidere :  față de țara gazdă, față de localnici și voluntari, cultură, obiceiuri și mod de 
viață. 

4. Altruismul și bunăvoința față de ceilalți:  voluntari, voluntari locali și locuitori, parteneri... 
Pentru a crea un climat de încredere și ajutor reciproc. 

5. Încrederea în sine:  descoperirea limitelor, punctelor forte și punctelor slabe 
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12%
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9%
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6. Adaptare: pentru a face față rapid noilor provocări, pentru a rezolva probleme și a lua 
decizii sănătoase, pentru a se adapta la noile proiecte. 

7. Motivare: pentru proiect, activitățile propuse, descoperirea țării și a culturii sale. 
8. Curiozitate:  despre țară, oameni, arhitectură, mediu, cultură și tradiție... Curiozitatea 

despre ceea ce voluntariatul poate aduce, rămânând în același timp respectuos. 

 

 

 

Cursurile de e-learning ar permite dezvoltarea și aprofundarea competențelor esențiale pentru 

voluntariat, în special comunicarea, gestionarea instrumentelor de comunicare (în special a 

rețelelor sociale), obținerea încrederii în sine, capacitatea de a se adapta la sarcinile specifice ale 

voluntariatului și în țara în care are loc voluntariatul, pentru a se exprima mai bine oral și pentru 

a se organiza mai bine (să-și organizeze ideile și să se organizeze material)   

 

9. Nevoile și așteptările ONG-urilor care găzduiesc sau trimit voluntari 

 

Majoritatea tutorilor sunt multumiti de relatia pe care o au cu voluntarii. Cu toate acestea, unele 

dificultăți sunt recurente pentru ONG-uri, în special în ceea ce privește așteptările, poziționarea 

și adaptarea voluntarilor. În plus, cultura și istoria țării gazdă și/sau a țării de trimitere pot duce 

uneori la neînțelegeri și interpretări greșite. În cele din urmă, procedurile administrative pot fi 

uneori un obstacol în calea acompaniamentului. Menținerea contactului regulat poate fi, de 

asemenea, uneori complicată, mai ales pentru că voluntarii și tutorii nu au întotdeauna aceeași 

disponibilitate.   

12%

11%

13%

10%
15%

9%

5%

5%

8%

3%
4%3%2%

Compétences essentielles - Final

Confiance en soi

Altruisme/Bienveillance

Ouverture d'esprit

Adaptation

Communication

Motivation

Organisation

Travail en équipe

Être à l'écoute

Curiosité

Tolérance

Créativité

Passion



 

23 
 

 

 

 

Pentru majoritatea ONG-urilor, mentoratul este considerat esențial pentru acompaniamentul 

adecvat al voluntarilor. Instruirea în domeniul tutorilor  ar putea fi oferită membrilor ONG-urilor, 

personalului și tutorilor pentru a oferi sprijin adecvat voluntarilor. Disponibilitatea și organizarea 

între tutori și voluntari par a fi uneori complicate, ar fi important să crească gradul de 

conștientizare cu privire la acest punct în training-uri, în special prin propunerea de instrumente 

pentru acest lucru. Acest element este, de asemenea, considerat esențial de către voluntari, 

pentru a beneficia de informațiile necesare, follow-up și, ulterior, să stabilească o relație de 

încredere cu ONG-urile și tutorii. 

 

 

Prin urmare, cursurile de e-learning pentru ONG-uri ar putea oferi ateliere de lucru privind: 

❖ Însoțirea și informarea voluntarilor: cu privire la bunele practici și metodele de însoțire a 

voluntarilor, organizarea, stabilirea unei relații de încredere, fiind riguroasă și având 

informațiile corecte. 
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❖ Obiective și metode de învățare: în ceea ce privește voluntariatul, temele căutate de 

voluntari, proiect, acompaniament, instruirea oferită. 

❖ Comunicare non-violentă: pentru a gestiona înțelegerea reciprocă, progresul pozitiv al 

proiectului, soluționarea conflictelor și transmiterea tehnicilor de bună comunicare între 

voluntari, cu însoțitorii, precum și între voluntari și voluntari și/sau locuitori locali. 

❖ Gestionarea conflictelor: între voluntari, între voluntari și voluntari și/sau locuitori locali. 

 

 

 

Toate cele patru elemente au fost identificate de ONG-uri ca fiind importante în mentorat. 

 

10. Analiza rezultatelor pentru crearea de noi cursuri de e-learning 

 

Pe baza tuturor rezultatelor obținute din chestionare și interviuri video cu voluntari și ONG-uri, 

putem prezenta mai multe elemente pentru crearea de cursuri de e-learning. 

În primul rând, e-platforma ar putea oferi formare adaptată la telefonul mobil, pentru că 

majoritatea voluntarilor prefera acest instrument, dar ar putea fi, de asemenea, adaptată la 

calculator, ca acest instrument este, de asemenea, apreciat de voluntari pentru anumite exerciții 

(mai ales ca ecranul este mai mare). 

În plus, activitățile online s-ar putea baza mai mult pe o metodă de învățare kinestezică (atingeți 

și faceți pentru a învăța), în funcție de rezultate, aceasta este cea mai populară metodă de 

învățare. Cu toate acestea, metoda de învățare vizuală (citirea și scrierea pentru a învăța) a fost, 
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de asemenea, importantă în rândul voluntarilor. În plus, deși metoda de învățare auditivă 

(ascultarea și vorbitul pentru a învăța) este mai puțin populară, ea este încă prezentă. Prin 

urmare, ar fi oportun să se furnizeze activități utilizând diferite metode și teme de învățare.  

În plus, training-urile oferite ar putea fi atât online, cât și offline, învățarea mixtă este o opțiune 

bună pentru majoritatea voluntarilor. De asemenea, se pare că multe ONG-uri și tutori 

recomanda întâlniri fizice. În plus, învățarea socială și colaborativă este, de asemenea, 

menționată în mod regulat, permițând contactul cu alți voluntari prin mesagerie instant, chat 

etc., care vor fi adăugate la platforma online pentru a avea contact direct cu e-tutorele, ceea ce 

ar permite întâlnirea altor voluntari. Acest lucru a fost menționat de către voluntari și a avut loc 

ca parte a training-uri online pe care le-ar fi luat înainte. Acest tip de învățare a permis sprijin de 

la egal la egal, să ne cunoaștem reciproc și să facem schimb de voluntari.   

Putem stabili o observație dintr-o referință încrucișată între răspunsurile voluntarilor și ONG-uri. 

Într-adevăr, putem vedea că ONG-urile oferă în cea mai mare parte voluntariat în domeniul 

educației, diversității culturale, incluziunii, mediului, serviciilor sociale și sănătății, domenii care 

par să intereseze voluntarii în funcție de rezultate. Prin urmare, cursurile de e-learning și-ar putea 

concentra temele asupra acestor subiecte. 

Astfel, în conformitate cu rezultatele analizei IO1 (chestionare și interviuri), diferitele teme de 

formare care rezultă din statisticile raportului corespund în parte cursurilor de formare existente 

care urmează să fie îmbunătățite în funcție de date, dar ne permit, de asemenea, să identificăm 

10 noi teme de formare care urmează să fie create (a se vedea anexa 1): 

1. Cultura și istoria țării gazdă: coduri culturale, obiceiuri, bucătărie, religie, tradiție... 

pentru a afla mai multe despre țară, pentru a dezvolta o minte deschisă și pentru a evita 

neînțelegerile. 

2. Antreprenoriat: proiectare și management de proiect, antreprenoriat pentru tineri. 

3. Comunicare interculturală, interpersonală, socială și civică: abilități interpersonale, 

prietenie, dinamism, flexibilitate, muncă în echipă, soluționarea conflictelor, investiții, 

abilități interpersonale, comunicarea adecvată, informarea cu privire la evenimentele 

curente, participarea la viața civică, capacitatea de a lucra în echipă, luând în considerare 

opinii diferite 

4. Incluziune și solidaritate: față de persoanele cu dizabilități, refugiați sau migranți, 

persoanele în vârstă, persoanele care se confruntă cu dificultăți economice, sociale și/sau 

de sănătate, persoanele izolate, copiii vulnerabili sau care se confruntă cu abandonul 

școlar, solidaritatea internațională. 

5. Obiective și metode de învățare: în legătură cu munca de voluntariat, temele căutate de 

voluntari, proiectul, acompaniamentul, instruirea oferită.   

6. Comunicare non-violentă: pentru a gestiona buna înțelegere, progresul bun al 

proiectului, soluționarea conflictelor și transmiterea tehnicilor de bună comunicare între 

voluntari, cu ghizii, precum și între voluntari și voluntari și/sau locuitorii locali.  

7. Abilitati esentiale: considerate esentiale pentru ca voluntarii si ONG-urile sa reuseasca in  

ESC, deschidere, adaptare, motivatie, incredere in sine, comunicare, responsabilitate, 

angajament, organizare. 
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8. Tutoring-uri și e-tutoring-uri pentru ONG-uri: feedback și evaluare pentru voluntari 

pentru recunoașterea competențelor dezvoltate prin intermediul platformei de e-

learning. 

9. Comunicare online: stăpânirea comunicării online, crearea de instrumente pentru a vă 

promova experiența online.  

10. Instruire online și e-learning: înțelegerea diferitelor aspecte ale e-learning-ului, 

meditațiilor și învățării online. 

 

După cum se precizează în obiectivul proiectului ESC-2-Learn, aceste cursuri de e-learning nu vor 

dezvolta doar abilități și cunoștințe. Chiar dacă unii oameni preferă formarea față în față sau 

întâlniri, mulți oameni menționează că aceste cursuri de e-learning sunt și vor fi benefice și de 

susținere pentru voluntariat sau mentorat, în special în urma crizei de sănătate Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apendicele 

ANEXA 1 

FORMAREA EXISTENTĂ CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ 

Subiect general pentru e-learning bazat pe raportul IO1 

Partener 
responsabil 

Formare electronică 
existentă 

Propunere a 
partenerilor din analiza 
IO1 

Artă: muzică, dans, canto, desen, pictură... Mai ales 
pentru voluntarii care intenționează să facă activități 
educație în voluntariatlor lor. 

St Lucrul cu copiii la școala la 
vârstă fragedă prin artă 

A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

Limbi: engleză, dar și noțiuni de limbă a țării gazdă St de a îmbunătăți abilitățile de 
limbă străină  

A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 
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St ESC enlight A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

Ata Instruire în comunicare în 
limba engleză 

A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

St Curs pentru voluntari ESC A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

Mediu: dezvoltare durabilă, natură, protecția mediului, 
energie regenerabilă, protecția animalelor, biodiversitate 

St Importanța jucăriilor 
ecologice și educaționale. 
 

A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

St Durabilitate și ecologie 

 

A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

St Importanța jucăriilor 
ecologice și educaționale 

A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

Ata Condiții de viață Eco Friendly! A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

Educația: sistemul școlar și funcționarea țării gazdă, 
metodele de predare, acompaniamentul copiilor, 
animația cu copiii, jocurile adaptate și ludice. 

St se pregătește o tabără de 
oraș 

Sport 

St Metode și activități de 
educație non-formală 

A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

Sănătate și prim ajutor: vaccinări necesare pentru țara 
gazdă, igienă, îngrijire și sănătate la fața locului, formare 
de prim ajutor. 

St Salvează-i pe alții 
 

Covid ca punct de 
pornire 

Însoțirea și informarea voluntarilor: cu privire la bunele 
practici și metodele de însoțire a voluntarilor, 
organizarea, stabilirea unei relații de încredere, fiind 
riguroasă și având informația corectă. 

AMSED Pentru a fi voluntar  - Bucătărie și curățenie  
-Ce să nu se aștepte de 
la un proiect  ESC 

- Auto-cunoaștere 
pentru a înțelege mai 
bine rolul meu în cadrul 
echipei de voluntari și a 
personalului. 

St Privind pentru viitor 

St Urmând calea de învățare în 
timpul ESC 

St ΣOΣ formare la sosire 

AMSED Preia controlul experienței 
tale ESC 

Ata să ai succes în strângerea de 
fonduri  

Gestionarea conflictelor: între voluntari, între voluntari și 
voluntari și/sau rezidenți locali 

St Arta de gestionare a 
conflictelor 

Gestionarea și 
soluționarea conflictelor 

Incluziune și solidaritate: față de persoanele cu 
dizabilități, refugiați sau migranți, persoanele în vârstă, 
persoanele cu probleme economice, sociale și/sau de 
sănătate, persoanele izolate, copiii vulnerabili sau 
abandonul școlar, solidaritatea internațională. 

Ata Tot ce vrei să știi despre 
dizabilități, dar ți-e prea frică 
să întrebi 

Vorbind cu mâinile - 
limbajul semnelor 

Cunoștințe digitale AMSED Formare a competențelor 
digitale pentru ESC 

A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 

Comunicare multiculturală AMSED Construirea de poduri cu ESC A se îmbunătăți în 
conformitate cu datele 
IO1 
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E-TRAINING CREAT 

Partener 
responsabil 

Tema e-learning bazată pe raportul IO1 Propunere a partenerilor din 
analiza IO1 

St Cultura și istoria țării gazdă: coduri culturale, obiceiuri, bucătărie, religie, 
tradiție... Pentru a afla mai multe despre țară, dezvoltați o minte deschisă 
și evitați neînțelegerile. 

 

St Antreprenoriat: proiectarea și managementul proiectelor, 
antreprenoriatul pentru tineri. 

 

St Comunicare interculturală, interpersonală, socială și civică: abilități 
interpersonale, prietenie, dinamism, flexibilitate, muncă în echipă, 
soluționarea conflictelor, investiții, abilități interpersonale, comunicarea 
adecvată, informarea cu privire la evenimentele curente, participarea la 
viața civică, capacitatea de a lucra în echipă, luând în considerare opinii 
diferite. 

Managementul emotional 

St Incluziune și solidaritate: față de persoanele cu dizabilități, refugiați sau 
migranți, persoanele în vârstă, persoanele care se confruntă cu dificultăți 
economice, sociale și/sau de sănătate, persoanele izolate, copiii 
vulnerabili sau abandonul școlar, solidaritatea internațională. 

 

Ata Obiectivele și metodele de învățare: în legătură cu voluntariatul, temele 
căutate de voluntari, proiectul, sprijinul, instruirea oferită.   

Călătoria eroului 
Construirea ideilor 

Ata Comunicare non-violentă: pentru a gestiona buna înțelegere, progresul 
bun al proiectului, soluționarea conflictelor și transmiterea tehnicilor de 
bună comunicare între voluntari, cu ghizii, precum și între voluntari și 
voluntari și/sau localnici. 

Analiză tranzacțională 

St Competențe de bază: considerate esențiale pentru ca voluntarii și ONG-
urile să reușească în ESC, deschidere, adaptabilitate, motivație, încredere 
în sine, comunicare, responsabilitate, angajament, organizare. 

-Exerciții de râs pentru bunăstare 

-Abilități cheie - se scrie - 
Youthpass 

-Gestionarea timpului, banilor și 
resurselor 
-Cum să faci un plan, să stabilești 
obiective, să folosești un calendar 
sau o agendă pentru a te 
concentra pe obiectivele tale  
-Cum să prioritizezi pentru un ESC 
echilibrat și viață? 

AMSED Tutoring-uri și e-tutoring-uri pentru ONG-uri: feedback și evaluare pentru 
voluntari pentru recunoașterea competențelor dezvoltate prin 
intermediul platformei de e-learning. 

 

AMSED Comunicare online: stăpânirea comunicării online, crearea de 
instrumente pentru a vă promova experiența online. 

Povestiri digitale 

 

St E-learning și e-learning: înțelegerea diferitelor aspecte ale e-learning-ului, 
meditațiilor și învățării online. 

să vă planificați propria formare 
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ANEXA 2 

INFROGRAPHICS 
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