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Introducere 

 

Acest GHID DE UTILIZARE este realizat în cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ de doi 
ani numit "ESC-2Learn". Partenerii proiectului, respectiv Association Solidarity Migration and 
Exchanges for the Development sau AMSED pe scurt din Franța, Solidarity Tracks din Grecia și 
Asociația de Tineri din Ardeal, sau ATA pe scurt, din România, sunt trei entități care au peste 45 de 
ani de experiență combinată în domeniul voluntariatului internațional și al solidarității și în acest timp 
ne-am confruntat cu diverse dificultăți situații precum lipsa inițiativelor voluntarului de a crea o 
activitate, lipsa abilităților specifice de a îndeplini sarcini de voluntariat sau de a gestiona situațiile 
conflictuale în timpul serviciului și situațiile stresante care se confruntă cu incertitudinea după 
perioada de voluntariat. Prin acest proiect dorim să îmbunătățim și să continuăm să răspundem 
nevoilor viitorilor voluntari și priorităților programului Corpului European de Solidaritate. 

 

E-learning-ul este văzut ca un mijloc complementar eficient și economic, ceea ce face posibilă 
furnizarea de formare și sprijin adaptat voluntarilor. Este un instrument ideal pentru diseminarea 
cunoștințelor și promovarea unei înțelegeri construite în mod obișnuit și social. Din aceste motive, 
am creat platforma de proiect www.esc2learn.org, http://www.elearning.esc2learn.org  platforma 
de formare online pentru a sprijini voluntarii de la distanță și harta GIS 

www.padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8 pentru a permite voluntarilor Corpului European de 
Solidaritate să cunoască alte proiecte care se desfășoară în întreaga Europă și nu numai, și să 
interacționeze cu coordonatorii de proiect și cu alți voluntari ai acestor proiecte. 

 

Serviciile celor trei platforme menționate mai sus se bazează pe metode de educație dinamică, 
interactivă și non-formală, astfel încât, pentru a asigura înțelegerea și exploatarea corespunzătoare 

www.esc2learn.org
http://www.elearning.esc2learn.org/
http://www.padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8
http://www.padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8
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a acestora, acest GHID DE UTILIZARE oferă instrumente și resurse clare de instrucțiuni pentru a facilita 
utilizarea acestora, astfel încât oricine le accesează să poată găsi tot ceea ce caută cu maximă 
ușurință; simplificarea utilizării platformelor și facilitarea accesului membrilor. GHIDUL DE UTILIZARE 
este publicat digital în limbile engleză, franceză, greacă și română. 
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Concepte și definiții cheie 

 

Iată cele mai importante concepte și definiții cheie care vă ajută să înțelegeți mai bine ghidul: 

• Certificare: acțiunea sau procesul de furnizare a unui document oficial care să ateste un statut 
sau un nivel de realizare. 

• Certificarea în educația non-formală: deoarece, în general, nu există un sistem de clasificare 
sau un sistem de recunoaștere în cadrul educației non-formale, de obicei, o certificare este 
utilizată pentru a recunoaște participarea și realizările pentru cei care participă la educația 
non-formală 

• Certificarea în proiectele Erasmus+ pentru tineret și CES: Certificarea utilizată în proiectele 
Erasmus+ pentru tineret și Corpul European de Solidaritate se numește Youthpass, care este 
un instrument recunoscut sau oficial pentru identificarea și documentarea rezultatelor 
învățării care sunt obținute în proiecte.  Citiți mai multe aici. 

• Competență: O competență este descrisă în mod obișnuit ca o combinație de cunoștințe, 
abilități și atitudini care permit unei persoane să îndeplinească cu succes o sarcină sau o 
activitate într-un anumit context. 

• Abilități: Capacitatea de a face ceva bine; expertiză. 

• Cunoștințe: Fapte, informații și abilități dobândite prin experiență sau educație; 
înțelegerea teoretică sau practică a unui subiect. 

• Atitudini: un mod stabilit de a gândi sau de a simți despre ceva. 

• E-learning: Un sistem de învățare bazat pe predarea formalizată, dar cu ajutorul resurselor 
electronice. 

• Erasmus+: Erasmus+ este programul UE de sprijinire a educației, formării, tineretului și 
sportului în Europa. 

• Videoclipuri e-tutorial: experiență multidimensională care poate combina diagrame, 
diapozitive, fotografii, grafică, narațiune, capturi de ecran, subtitrări pe ecran, muzică și 
videoclipuri live pentru a învăța cum să faceți ceva. 

• Corpul European de Solidaritate (CES): Corpul European de Solidaritate (CES), cunoscut până 
în 2016 ca Serviciul Suropean de Voluntariat (SEV), este un program internațional de 
voluntariat al Comisiei Europene pentru ca tinerii să meargă individual sau în echipe într-o 
altă țară, de obicei dintr-o țară europeană în alta, pentru a lucra pentru o cauză non-profit. 

• HARTA GIS: Un sistem de informații geografice (GIS) este un sistem care creează, gestionează, 
analizează și mapează toate tipurile de date. GIS conectează datele la o hartă, integrând 
datele de localizare (unde sunt lucrurile) cu toate tipurile de informații descriptive (cum stau 
lucrurile acolo). 

• Interfață: o limită partajată peste care două sau mai multe componente separate ale unui 
sistem informatic fac schimb de informații. 

• Platforma Moodle: Moodle este o platformă de învățare sau un sistem de management al 
cursurilor, un pachet software open source gratuit conceput pentru a ajuta educatorii să 
creeze cursuri online eficiente bazate pe principii pedagogice solide. Îl puteți descărca și utiliza 
pe orice computer, acesta poate scalat de la un site cu un singur profesor la o universitate de 
200.000 de studenți.  Citiți mai multe aici. 

• Educație non-formală: Programe și procese planificate, structurate de educație personală și 
socială pentru tineri, concepute pentru a îmbunătăți o serie de abilități și competențe. 
 

 

https://www.youthpass.eu/en/
https://moodle.org/
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GHIDUL platformei proiectului www.esc2learn.org 

Pentru cine și pentru ce este? 

Platforma ESC2Learn poate fi accesată la www.esc2learn.org prin orice browser și este, de asemenea, 
optimizată pentru tabletă și smartphone. Este pagina de destinație pentru orice voluntar și ONG care 
este interesat de: 

- cursuri de formare e-learning pentru voluntarii CES,  
- tutoriale video ale acestor cursuri de formare 
- harta GIS a proiectelor de voluntariat din întreaga UE și nu numai;  
- Parteneriatul strategic ESC2Learn și 
- resurse precum acest Ghid de utilizare în mai multe limbi, un alt Ghid de utilizare pentru E-

Mentori și multe altele 

Acesta este, în esență, locul care reunește toate instrumentele importante cu sursă deschisă, gata de 
utilizare, create în cadrul acestui proiect de Parteneriat Strategic Erasmus+. 

Opțiunile lingvistice 

Această platformă Moodle este proiectată astfel încât utilizatorii să o poată traduce automat în patru 
versiuni lingvistice diferite. Pentru a accesa și alege limba preferată, trebuie să deschideți site-ul web 
și după ce rulați în jos și faceți clic pe buton și alegeți una dintre limbile: engleză, franceză, greacă sau 
română. 

 

 

 

http://www.esc2learn.org/
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Butoanele paginii principale 

Această pagină are scopul de a vă ajuta să înțelegeți și să aflați mai multe despre platformă. După ce 
găsiți site-ul web la www.esc2learn.org, puteți vedea pagina de destinație, unde puteți găsi câteva 
opțiuni din care să alegeți.  

 

Să explorăm aceste: 

PROIECTUL: Aici, veți putea citi mai multe despre Parteneriatul Strategic ESC2Learn, partenerii și 

făcând clic pe logo-ul lor sau pe sigla programului Erasmus+, veți putea vizita site-urile lor web 

 

RESURSE: Aici puteți găsi în prezent rezultatele cercetării pe care am identificat-o voluntarii ESC, pe 

baza cărora am creat cele 30 de cursuri de formare. Iar până la sfârșitul proiectului, veți putea avea 

acces la acest Ghid de utilizare și la Ghidul E-Mentor în mai multe limbi. 

 

TUTORIALE: Iată cele 30 de videoclipuri interactive tutorial video pentru cele 30 de cursuri de formare 

e-learning.  În captura de ecran doar 3 sunt vizibile, dar rulând în jos puteți dezvălui toate cele 30. Le 

http://www.esc2learn.org/
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puteți reda exact ca un videoclip YouTube: redați, întrerupeți-le, ecranați-le complet, accelerați-le 

sau încetiniți-le. Dacă doriți, le puteți viziona și pe YouTube. 

 

 

 

HARTA INTERACTIVĂ: Cu acest ultim buton vi se dezvăluie harta GIS interactivă a proiectelor de 

voluntariat din întreaga UE și multe altele.  Harta noastră  integrează harta lumii în proiectele de 

voluntariat and a fost creată în cadrul platformei Padlet.  Click aici pentru a afla mai multe despre 

Padlet. 

 

 

 

E-LEARNING: Cel mai important buton de pe hartă este acesta pentru că te duce la cele 30 de cursuri 

de formare e-learning care se află pe o subpagină separată https://elearning.esc2learn.org/. Acest 

lucru poate fi accesat fie pe acest buton, fie butonul paginii principale din centrul ecranului: 

https://padlet.com/
https://elearning.esc2learn.org/
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Dacă sunteți gata să faceți un pas înainte, faceți clic pe  butonul Descoperă platforma 
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GHIDUL platformei de e-learning www.elearning.esc2learn.org  

 

Pentru cine este? 

Platforma ESC2Learn este adaptată pentru voluntari și ONG-uri pentru a-și îmbunătăți abilitățile în 
diferite subiecte înainte, în timpul și după proiectul de voluntariat al Corpului European de 
Solidaritate (CES), dar nu este exclusivă doar pentru ei, oricine face voluntariat în străinătate sau 
interesat de subiectele cursurilor de formare se poate alătura și participa la cursuri, cu înțelegerea 
faptului că unele dintre cursurile de formare fac trimiteri la aspecte specifice ale CES.  

Ce este pe ea? 

Platforma prezintă 30 de cursuri de formare online pe diferite teme, cum ar fi mediul, asistența 
socială, competențele lingvistice străine, competențele digitale, proiectarea de proiecte, codurile 
culturale, educația non-formală, gestionarea conflictelor, comunicarea socială, civică și modul de a 
face față sau de a face parte dintr-un proiect de succes al Corpului European de Solidaritate. 

 

http://www.elearning.esc2learn.org/
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Cum se creează un cont 

După ce faceți clic pe butonul E-Learning de pe  platforma www.esc2learn.org, acesta vă va duce la  
subpagina https://elearning.esc2learn.org. Aici veți găsi pagina unde vă puteți înregistra pe 
platformă. Butoanele pe care trebuie să-l găsiți este în colțul din dreapta sus.  

 

Pentru a crea contul, trebuie să urmați pașii de mai jos: 

1 Faceți clic pe a crea un cont nou: 

 

2 Completați informațiile suplimentare vizibile mai jos pentru a vă înregistra pe platformă: 

 

http://www.esc2learn.org/
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3 După ce toate informațiile necesare sunt completate, faceți clic pe creați noul meu cont. 

4 După ce faceți clic pe acel buton, următorul pas este să verificați inboxul de e-mail.  

5 Tot ce trebuie să căutați este un e-mail de confirmare.  

6 Deschideți e-mailul și validați-vă contul făcând clic pe linkul din e-mail. 

7 Dacă v-ați confirmat contul cu succes, reveniți la pagina unde ați fost înainte și  

 

  8 Conectați-vă cu numele de utilizator și parola și once înregistrarea și dacă înregistrarea a mers cu 
succes, veți vedea această pagină: 

 

Felicitări, ați intrat pe platforma noastră. Să vedem ce puteți face în interior ca utilizator înregistrat. 

Butoane, unde puteți găsi diferite părți ale platformei 

Interfața cu utilizatorul este ușor de utilizat; puteți găsi diverse butoane în stânga. 
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Să explorăm acestea:  

ACASĂ: Are scopul de a vă ghida către prima pagină. 

TABLOU DE  BORD: Vă va arăta cronologia activităților din trecut pe platformă, diferitele cursuri  pe 

care le-ați luat și o mulțime de  informații utile. 

 

CALENDAR: Vă arată un calendar pe care îl puteți utiliza pentru a planifica și organiza cursurile. 

 

FIȘIERE PRIVATE: Prezintă fișierele și resursele pe care utilizați și le încărcați pentru un anumit curs. 
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Butonul CURSURILE MELE vă va arăta toate cursurile pe care le-ați finalizat. 

 

Interfața cu utilizatorul vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a intra în profilul dvs. Puteți introduce 
profilul făcând clic pe numele dvs., în colțul din dreapta sus. 

 

Dacă faceți clic pe nume, veți vedea câteva opțiuni interesante din care să alegeți. Făcând clic pe 
profil, puteți vedea informații profilului dvs. Notele vă arată performanța la cursurile de formare la 
care sunteți înscris. Secțiunea Mesaje este ca utilizatorii să scrie și să împărtășească experiența lor cu 
alți utilizatori. Butonul Preferințe vă arată o mulțime de opțiuni diferite pentru a vă gestiona contul: 
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După cum se vede mai sus, ultimul buton de aici este Deconectare, de la care vă puteți deconecta și 
părăsi platforma, dacă doriți să faceți acest lucru. 

Accesarea și utilizarea celor 30 de cursuri de formare e-learning 

Aceste cursuri sunt create pentru a ajuta voluntarii să se dezvolte și să dobândească cunoștințe cu 
privire la subiectele care sunt necesare în timpul experienței internaționale de voluntariat și sunt 
adaptate pentru Corpul European de Solidaritate. Acest lucru nu înseamnă că alți tineri sau chiar 
ONG-uri nu pot parcurge aceste cursuri de formare, prin toate mijloacele, nu; doar că unele dintre 
referințe și aspecte specifice sunt legate de CES. În prezent, există 30 de cursuri, care vor continua să 
se extindă în viitor, pe măsură ce baza de utilizatori crește și trebuie completate pentru noi nevoi. 

Cursurile se concentrează pe motivație, inspirație, dezvoltare și spirit. Cursurile nu sunt prea lungi, 
ușor de înțeles și nu trebuie să le rezolvi în ordine, dar este mult mai bine să termini din ce în ce mai 
multe cursuri. 

În timpul cursurilor, veți găsi exerciții, introduceri, definiții, videoclipuri, sarcini și chestionare. Rolul 
acestui lucru este de a înțelege lecțiile în mod jucăuș. Fiecare curs te ajută să înveți despre lucruri 
care sunt utile înainte, după ce în timpul voluntariatului sau în alte situații din viața ta. 

Pașii de care aveți nevoie pentru a ajunge pentru a începe cursurile 

După ce ați terminat contul și vă conectați, puteți începe unul dintre cursurile noastre. În primul rând, 
trebuie să fiți pe prima pagină unde puteți găsi toate cursurile.  Dacă rulați în jos pe această pagină, 
puteți face clic pe  butonul Vizualizați toate cursurile pentru a găsi lista de cursuri. 

 

După aceea, veți vedea cursurile într-o singură listă.  

 

Puteți căuta cu ușurință un curs dacă scrieți titlul pe butonul "Căutare". 
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Dacă găsiți cursul de formare pe care îl căutați, faceți clic pe el și începeți cursul cu butonul "Începeți 
cursul". 

 

Certificare: Cum să-l obțineți, cum să-l generați, de ce este bine să-l aveți 

După ce terminați cu succes cursul sau cursurile, obțineți o certificare. Pentru a genera un certificat, 
trebuie să ieșiți din curs, rulați în jos pe aceeași pagină și veți găsi un pătrat cu acesta. 
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Puteți vedea instrucțiunile și următoarele propoziții. În cele din urmă, va exista un link pe care va 
trebui să faceți clic pentru a scrie ce competențe ați îmbunătățit. După aceea, puteți genera cu 
ușurință propria certificare. 

Motivul pentru care este bine să ai această certificare este că poți adăuga acest certificat în CV-ul tău, 
este întotdeauna apreciat să ai diferite tipuri de competențe (cunoștințe, abilități sau atitudini). 

Și cu aceasta am terminat liniile directoare pentru platforma de e-learning. Pentru a afla mai multe 
despre cum să finalizați fiecare curs, accesați tutorialele video de aici, deoarece acestea arată cum să 
finalizați fiecare curs pas cu pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esc2learn.org/tutos/
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GHIDUL hărții GIS pe Padlet 

 

Pentru ce este? 

Această hartă GIS își propune să localizeze voluntarii care fac parte din Corpul European de 
Solidaritate, entități de trimitere, de găzduire și de coordonare, beneficiari ai platformei și să permită 
consolidarea legăturii dintre voluntari, monitorizarea activităților acestora și permite e-mentorilor să 
înțeleagă mai bine contextul activității fiecărui voluntar și să ofere cel mai adecvat sprijin. Impactul 
prevăzut al hărții este că gruparea misiunilor CES identificate va face posibilă centralizarea acestora, 
le va oferi forță și vizibilitate, facilitând accesul la informații pentru beneficiari și viitorii voluntari. 

Ce este pe ea? 

În această etapă există 90 de activități locale, regionale, naționale, europene și nord-africane, 
majoritatea din cadrul proiectelor CES, unde voluntarii internaționali fac  proiecte pe termen scurt sau 
lung. Acestea sunt activitățile adunate de cei trei parteneri ai proiectului, respectiv Association 
Solidarity Migration and Exchanges for the Development sau AMSED pe scurt din Franța, Solidarity 
Tracks din Grecia și Asociația de Tineri din Ardeal, sau ATA pe scurt, din România.  În viitorul apropiat, 
voluntarii sau ONG-urile vor putea să își adauge propriile activități. 

Cum se utilizează harta GIS? 

Pentru a ajunge la harta GIS interactivă, trebuie doar să faceți clic pe ea pe pagina 
https://www.esc2learn.org/carte-interactive/. Astfel ajungeți la platforma de pe Padlet 
https://padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8. 

Utilizarea hărții GIS nu este deloc complicată. Aici vom explica toate elementele importante  la care 
trebuie să fim atenți: 

https://www.esc2learn.org/carte-interactive/
https://padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8
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1 În primul rând, trebuie doar să observați că harta se concentrează în prezent asupra Europei și pe 
ea există puncte de localizare, unele dintre ele simple, iar altele cu unele numere pe ele. De 
asemenea, observați că unele au culori comune pe ele (albastru, portocaliu și nuanțe de violet): 

 

 

2 În colțul de jos există instrumentele obișnuite 
de utilizare a hărții, unde se poate mări, micșora 
sau merge pe ecran complet. Aici este demn de 
menționat și faptul că, în timp ce pe hartă, pe un 
laptop cursorul mouse-ului se transformă într-un 
simbol de mână  și vă puteți deplasa în jurul hărții 
apăsând-o și derulând puteți mări sau micșora. 
Pe o tabletă sau pe un smartphone toate acestea 
se pot face cu mișcări de glisare sau zoom. 

 

3 În ceea ce privește punctele de localizare: În 
primul rând, culorile reprezintă în principal cele 
3 entități care au adăugat proiectele vizibile în 
prezent, dar și proiectele din afara UE au o 
culoare diferită. În al doilea rând, acele puncte 
de localizare care au numere pe ele semnifică 
faptul că unele activități sau proiecte se 
întâmplă în același oraș sau adresă. Făcând clic 
pe ele se va extinde aceste și vă va permite să le 
vizualizați pe toate în mod individual, astfel: 

 

4  Acum, haideți să dăm click pe una dintre aceste activități.  Dacă faceți clic pe ele, atunci veți vedea 

un panou de mesaje cu cele mai importante elemente ale activității: 

- țara – arată țara în care este desfășurată activitatea 
- locație – arată orașul sau satul în care se face efectiv 
- titlul misiunii – oferă titlul proiectului 
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- tematică – împărtășește câteva cuvinte cheie despre temele principale  
- contact – oferă un contact la care se poate ajunge la voluntar sau coordonator 
- coordonator – desemnează entitatea care găzduiește proiectul 
- site-ul web al proiectului sau al organizației gazdă – oferă site-ul web, Facebook sau altă 

pagină a proiectului sau a entității. 

 

5 Alte două aspecte demne de remarcat aici sunt faptul că, dacă este oferit un site web, atunci panoul 
de mesaje va afișa o miniatură și, de asemenea, că în partea de jos a acestuia unul are capacitatea de 
a comenta sau de a pune întrebări în fiecare dintre activități. 

6 Un ultim aspect al Hărții GIS este semnul roz plus din colțul din dreapta sus. Acest lucru oferă 
posibilitatea tuturor celor care accesează harta să adăuge noi activități. Această caracteristică va 
permite extinderea HĂRȚII GIS după încheierea proiectului. În prezent, elementele de pe această 
caracteristică nu sunt încă finalizate, dar vor fi până la sfârșitul proiectului.  

 

 

ȘI CU ACEASTA AM TERMINAT GHIDUL NOSTRU DE UTILIZARE A CELOR TREI PLATFORME. 
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Vă mulțumim pentru respectarea GHIDULUI DE UTILIZARE, sperăm că toate întrebările 
dumneavoastră am răspuns acum. 

 

 

 

Contactati-ne pentru mai multe detalii la: 

network@amsed.fr, 

pistes_solidaires@yahoo.gr  

 și 

 office.ata@gmail.com 

 

 

Cele trei entități din acest proiect sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+. 

Prezentul ghid de utilizare și informațiile din acesta reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu poate fi 
trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute de acesta. 
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