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DEFINIREA CONCEPTELOR CHEIE  

 
     E-mentor: E-mentor se referă la mentorat online. Termenul de mentor online include orice persoană 
care își asumă un rol pentru a sprijini și a permite cursanților să învețe online în mod eficient. 
 
     E-learning: Astăzi, e-learning-ul a evoluat pentru a deveni un instrument ideal pentru 
diseminarea eficientă a cunoștințelor și promovarea înțelegerii universale și sociale. E-learning-ul 
contribuie la asigurarea egalității de șanse pentru tinerii voluntari și la dezvoltarea competențelor 
acestora pe tot parcursul proiectului ESC. 
 
     Videoclipuri e-tutorial: Un scop al utilizării multimedia video este de a transforma o experiență 
de vizionare pasivă într-o experiență de învățare activă. Acest lucru se realizează prin "tutoriale video". 
Un tutorial video este o foaie de prezentare pentru cursanți creată pentru a însoți un anumit videoclip. 
 
     Erasmus+ și ESC 2 Learn: Erasmus+ este un program european pentru educație, formare, tineret și 
sport. Aceasta nu se adresează numai cursanților, ci multor categorii de public din diferite domenii, 
atât formale, cât și informale, din sectoarele educației și formării (Ce este Erasmus+?  |  Erasmus+). 
Acest proiect strategic, numit ESC-2-Learn, va adapta și structura conținutul și serviciile platformei, va 
moderniza și simplifica metodele de învățare și va facilita crearea de rețele de tineri voluntari. Accesul 
la cursuri dinamice de formare online va fi, de asemenea, facilitat prin implicarea partenerilor cu 
experiență în voluntariat și în crearea de instrumente pentru voluntari. 
 
     Corpul european de solidaritate și voluntarii: Corpul european de solidaritate urmărește să 
consolideze implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă 
calitate, consolidând astfel coeziunea, solidaritatea, democrația și cetățenia în Europa, răspunzând în 
același timp provocărilor societale și consolidând comunitățile, cu un accent deosebit pe promovarea 
incluziunii sociale (Despre | Portalul european pentru tineret). A face voluntariat înseamnă a te dărui 
în slujba unei cauze. Este vorba despre oferirea timpului gratis pentru a ajuta o organizație, 
comunitatea ta, sau o persoană fizică. A face voluntariat înseamnă a acționa în numele a ceva sau al 
altcuiva. Se face de către oameni cu dorința de a face bine. 
 

      ONG: O organizație non-guvernamentală (ONG) este un grup non-profit care funcționează 
independent de orice guvern. ONG-urile, numite uneori societăți civile, sunt organizate la nivel 
comunitar, național și internațional pentru a servi unui obiectiv social sau politic, cum ar fi cauzele 
umanitare sau mediul. În ceea ce privește proiectele Erasmus+ gestionate de Comisia Europeană, un 
ONG poate fi o gazdă sau o organizație de trimitere. Organizația de trimitere (SO) este ONG-ul care 
trimite voluntarii pentru implementarea proiectului. Organizația gazdă (HO) este ONG-ul care primeéte 
voluntarii și organizează cursurile de formare. 
 
      Educație non-formală: Educația non-formală se referă la programe și procese planificate, 
structurate de educație personală și socială pentru tineri, concepute pentru a îmbunătăți o serie de 
abilități și competențe, în afara curriculumului educațional formal. 
 
      Cursuri de formare electronică: cursurile de formare electronică sunt în general parcurse în 
ritm propriu, permițând o mai mare flexibilitate în finalizarea cursurilor. Un set de experiențe de 
instruire folosind rețeaua digitală pentru interacțiune, învățare și dialog. Un curs de formare 
electronică nu necesită întâlniri față în față într-o locație fizică. 
 
      Certificat: Un certificat în contextul educației non-formale este un document care menționează 
un fapt oficial sau arată finalizarea unui program. Un exemplu de certificat este un document care 
arată că ați terminat un program de instruire. De exemplu, Youthpass este un instrument de 
documentare și recunoaștere a rezultatelor învățării din activitățile de tineret și din activitățile de 
solidaritate. 
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INFORMAȚII DESPRE  PROIECT  ȘI  PL ATF ORMĂ  

 

     Proiectul 

 
Acest proiect este o cooperare între trei asociații partenere AMSED (Franța), ATA (România) și 
Solidarity Tracks (Grecia) active în Corpul European de Solidaritate. 
Scopul acestui proiect este de a împărtăși cunoștințele și de a ajuta voluntarii să învețe multe lucruri 
despre diferite subiecte și în cel mai simplu mod posibil 
De asemenea, în acest proiect, în calitate de mentor, puteți ajuta voluntarii și cursanții sprijinindu-i și 
monitorizându-i. Puteți să vă împărtășiți cunoștințele, să ajutați cursanții să le fie ușor și să vă sfătuiți 
atunci când au nevoie de ajutorul sau de sprijinul vostru. 

 
     Platforma 

 
elearning.esc2learn.org este platforma noastră de E-learning. Este foarte simplu și ușor de utilizat. 
Această platformă are 36 de cursuri online și fiecare curs are un subiect diferit pe care îl puteți învăța 
din el. 
Cursurile de pe platformă sunt considerate educație non-formală și asigură legătura online dintre mentor și 
cursanți. În platformă, fiecare curs are secțiuni diferite: introducerea, scopul și o varietate de exerciții 
(quiz-uri, întrebări, jocuri...). La sfârșitul fiecărui curs, aveți acces pentru a obține certificare pentru 
finalizarea cursului. 

 
Pentru a veni în sprijinul vizitatorilor platformei la fiecare curs, este posibil să găsiți un tutorial video 
care oferă mai multe explicații și arată cum să utilizați platforma și să urmați cursul. 
Ca mentor, puteți fi intermediarul dintre administrație și cursanți. 
  



 

 
 

INFORMAȚII DESPRE  PROFIL UL/ ROLUL/ R E S P O N S A B I L I T Ă Ț I L E /  
PROVOCĂRIL E  UNUI E-MENTOR AL PLATFORMEI  

 
Profil - De ce atitudini și competențe are nevoie un E-mentor? 

 
Motivația, empatia, deschiderea, responsabilitatea, răbdarea și implicarea sunt cele mai importante atitudini 
pe care ar trebui să le aibă e-mentorii electronici. Îna afară de acestea, acesta trebuie să lucreze la 
abilitățile lor digitale, de conducere, de inovare și comunicare. 
Este mai bine dacă e-mentorul are experiență de voluntariat sau dacă este membru al asociației de 
mult timp. Pentru că poate face un pas înapoi și să însoțească mai bine voluntarul. Mai mult decât 
atât, el/ea trebuie să fie confortabil cu competențele digitale. 

 
Pentru a fi un bun e-mentor, trebuie să ai un profil specific. De aceea, în paginile următoare, vă vom 

oferi câteva cunoștințe, atitudini și abilități pentru a realiza cele mai bune rezultate ca e-mentor. 
 

În primul rând, e-mentorul trebuie să aibă cunoștințele necesare pentru a face față, pentru a înțelege, 
unele situații specifice.   

Pentru început, cel mai important lucru pentru un e-mentor este să aibă o cunoaștere perfectă despre 
subiectul pe care îl va preda și despre care va vorbi. El sau ea va putea răspunde la toate întrebările 
cursanților. Pentru aceasta, el sau ea trebuie să știe cum să facă cercetare bună și într-un mod eficient. 
Aceasta înseamnă că un e-mentor trebuie să recunoască și să se ocupe de informații false, el sau ea trebuie 
să verifice sursele sale.  

Apoi, un e-mentor trebuie să cunoască și să înțeleagă platforma de lucru, instrumentul pe care îl va 
folosi pentru a avea cel mai productiv spațiu de lucru.  

Pentru a oferi cunoștințele sale participanților, un e-mentor ar trebui să știe cum să aplice și să 
utilizeze metodele educației non-formale. Cu acest tip de metodă de învățare, scopul este de a face cursurile 
mai active și mai interactive prin utilizarea activităților de team building, jocuri și ateliere de lucru. 

De asemenea, este important ca un e-mentor să știe cum să gestioneze un grup oferind sarcini, sfaturi 
și limite. Acesta cere să știe cum să comunice într-un mod non-violent. De asemenea, este un avantaj să știi 
cum să rezolvi o problemă sau un conflict vorbind calm. 

Pentru partea de comunicare, un e-mentor trebuie să fie o persoană multilingvă. Cel puțin, el sau ea 
trebuie să vorbească limba engleză pentru a fi înțeles de toată lumea dacă există participanți dintr-o țară 
străină.  

Apoi, un e-mentor trebuie să înțeleagă conceptul de co-working. Este important pentru că va lucra 
într-un grup dacă există parteneriate pentru un proiect și așa mai departe.  
De asemenea, este important ca un e-mentor să aibă o vastă cunoaștere culturală (despre alte țări, de 
exemplu, comportamentele, obiceiurile, limba...).  

Pentru a încheia, e-mentorul trebuie să cunoască legislația țărilor străine pentru călătoriile sale 
viitoare. Și, de asemenea, să informeze voluntarii, participanții, cursanții. 
 
 

Pentru a pune in practica aceste cunostinte, e-mentorul trebuie sa aiba o anumita atitudine, 
comportament, cu cursanții. Atitudinea e-mentorului este un factor determinant pentru gestionarea unui 
grup. Acesta este motivul pentru care e-mentorul trebuie să dobândească mai multe atitudini bune.  
  Empatia, creativitatea și capacitatea sa de a asculta sunt esențiale pentru a crea un mediu favorabil 
de lucru în echipă.  
  El sau ea are o forță motivantă și capacitatea de a-i face pe cursanți autonomi și de a-i împinge să 
participe. Scopul este de a-i ajuta să fie actorii proiectului.  
 În plus, el sau ea trebuie să aibă grijă de fiecare, să fie creativ, reactiv și productiv. E-mentorul trebuie 
să fie onest, respectuos și un bun ascultător.    
 El sau ea trebuie să fie flexibil, și capabil să înțeleagă opiniile și problemele altora. Chiar dacă trebuie 
să ia inițiative în funcție de situație cu capacitate de adaptare pentru a inspira încredere.  



 

 Toate aceste atitudini, comportamente, ajută e-mentorul să aibă baze bune și puternice pentru a-și 
dezvolta abilitățile.  

Un mentor excelent trebuie să posede câteva abilități cruciale, pentru a finaliza cu succes un 
curs. 

 O abilitate este abilitatea de a face ceva bine, de a fi un expert. În primul rând, un mentor 
competent ar trebui să aibă abilități bune de comunicare pentru a construi legături cu participanții și 
pentru a le preda cursul prin deținerea abilităților pedagogice și cunoașterea metodelor de predare. În 
timpul procesului de învățare, abilitățile de prezentare joacă, de asemenea, un rol cheie.  

Mentorul are abilități de leadership care îl fac diferit și care îi permit să fie ascultat și urmat de 
un grup de oameni.  

În ceea ce privește abilitățile de coaching, un mentor bun este obligat să poată construi echipa 
participanților prin abilități bune de rezolvare a problemelor și, de asemenea, să mențină legături cu 
oameni și organizații din afara grupului cu care lucrează direct în timpul instruirii, având abilități excelente 
de colaborare.  

Toate aceste abilități principale alcătuiesc atitudinea adecvată a mentorului și ajută proiectele să 
prindă viață. Câteva link-uri și lucrări utile cu privire la atitudinea unui mentor bun: 
https://youtu.be/G3q8kEn_nsg 
Linda Philips-Jones: Abilități pentru mentorat de succes 

 
 Rol și responsabilități 

 
E-mentorul este principalul contact al voluntarului și însoțește voluntarul pe tot parcursul instruirii 
online pe platforma ESC-2-Learn. E-mentorul oferă voluntarului chei și instrumente prin asistență de la 
distanță. E-mentorul poate îmbunătăți formarea electronică direct pe platforma electronică pentru a 
rămâne relevant în orice moment. Mai mult, el trebuie să însoțească voluntarii pentru proiect prin 
intermediul platformei. Voluntarul este supus unei relații de colaborare cu e-mentorul și nu de 
subordonare, chiar dacă nu poate face ceea ce își dorește și există un anumit cadru. E-tutori nu sunt 
superiorii lor, ei nu sunt responsabili, ei însoțesc voluntarii. 
E-mentorul are, de asemenea, rolul de a specifica comportamentul care urmează să fie adoptat, 
respectul care trebuie arătat în conformitate cu cadrul și contextul, regulile organizației gazdă, 
sarcinile voluntarului, regulile, codurile culturale ale țării, în timpul integrării și înainte de proiect. De 
asemenea, permite voluntarului să fie informat cu privire la codurile sociale și abilitățile sociale, prin 
misiunea lor de voluntariat. E-mentorul trebuie să fie disponibil pentru voluntari, implicat și interactiv. 
 

Provocări 

 
E-mentorul trebuie, de asemenea, să sprijine voluntarul în viitorul său proiect și în obiectivele pe care 
dorește să le atingă. 
Obiective: 
Să identifice viitorul (proiectele) tânărului sau să-l ajute să decidă între mai multe proiecte sau să-l 
ajute să construiască unul. 
Să lucreze cu tânărul pentru a dezvolta cursuri de acțiune pentru a-și realiza proiectul (proiectele). 
Oferirea (negocierii) obiectivelor pe termen scurt, cu monitorizare periodică. 
Împărtășirea de resurse care vor fi utile voluntarilor pentru perioada post-voluntariat. 

 

Cum să devii un e-mentor 

 
Există câteva moduri de a deveni un E-mentor:  
 
Participarea la cursuri de formare specifice dedicate mentorilor. Puteți găsi astfel de cursuri pe pagini 
web precum: 
Salto youth (https://www.salto-youth.net) AMSED (http://www.network.amsed.fr) 
European Solidarity Corps (https://europa.eu/youth/solidarity) Întrebați și în organizația dvs. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FG3q8kEn_nsg%3Ffbclid%3DIwAR0JlD0Vka0rxiz5IlQSI6UEazcoNbSVyfF5Shm8yqeB7Btp0jpInIbxOxk&h=AT1ChEyWZpwcJy1cJUg_lc0zki33tXJ6_K-mLDPP5VbUdglp1zSgu2Yn4eW4sMKo9fMLQUNSCMQkOaNAe-MVnB8ZTHDsP2OpF-lzzhSXnnZIK77bl0vLcz4HMB5cQX2dTwOycTWskHE
https://www.salto-youth.net/
http://www.network.amsed.fr/
https://europa.eu/youth/solidarity


 

 
Dacă există E-mentori în organizația dvs., îi puteți contacta direct. Ei vă pot instrui și vă pot ajuta în 
procesul de învățare. 

 

SPRIJINUL ȘI MONITORIZAREA FĂCUTĂ DE E-MENTOR 
 
Unul dintre rolurile unui e-mentor este de a sprijini vizitatorii platformei electronice dacă au nevoie de 
ajutor și de a răspunde nevoilor lor, dacă este posibil. Monitorizarea procesului de e-learning este, de 
asemenea importantă și face parte din responsabilitățile sale. 
 
Într-un mod confidențial, mentorul este prezent pe platformă pentru a răspunde întrebărilor 
voluntarului. El este ca un ghid pentru un vizitator disponibil pentru a explica despre platformă, 
cursuri, utilizarea diferitelor secțiuni. Un e-mentor poate consilia, oferi sfaturi și motiva un voluntar să 
învețe folosind diferitele opțiuni pe care le oferă platforma electronică. 
 
În plus, un e-mentor poate oferi feedback cu privire la cursurile electronice, dacă este necesar, 
cursanților. Procesul de monitorizare poate fi util pentru a vedea orice rezultate sau pentru a intra pe 
diferite forumuri și pentru a împărtăși cunoștințele. 
 
Deoarece un e-mentor face parte dintr-o asociație, comunicarea internă și externă este importantă. 
Monitorizarea cursurilor și a experienței prin intermediul vizitatorilor ar putea fi un proces vital pentru 
îmbunătățirea cursurilor electronice și a platformei prin sugestiile sale către mentori și administrație. 
 

AVANTAJE ȘI INTERES PENTRU A DEVENI UN E-MENTOR 

 
     Fiind un e-mentor poate fi într-adevăr provocator uneori, pentru că a ajuta oamenii este una dintre 
cele mai grele ”locuri de muncă” de pe pământ. Cu toate acestea, are o mulțime de avantaje în ceea 
ce privește dezvoltarea personală, dobândirea sau îmbunătățirea de noi abilități și învățarea lucrurilor 
nou-nouțe. 

 
Pentru a numi unele avantaje de a fi un e-mentor: 
- îmbunătățești competențele digitale 
- devii mai tolarent și sociale 
- cunoști oameni noi și să faci prietenii 
- creezi rețele cu ONG-uri și instituții din întreaga lume care învață despre Erasmus+ 
- îmbunătățești abilitățile de comunicare, lingvistice, de rezolvare a problemelor 
- înveți despre culturi noi și înțelegi moștenirea lor culturale 
 
 

    Vrei să faci ceva pentru a-i ajuta pe alții? Vrei să ieși din zona ta de confort și să faci schimb de 
cunoștințe cu oameni din întreaga lume? Crezi că poți schimba lumea făcând pași mici? Provoacă-te să 
devii un e-mentor! 

  



 

 

Planificarea și organizarea e-învățării pe platformă 
 

Planificarea și organizarea învățării este unul dintre cele mai importante roluri ale e-mentorului. Dacă nu 

planificați învățarea, este posibil ca participanții să nu atingă niciodată scopul și obiectivele activității de 

formare sau învățare. Planificarea învățării vă va ajuta să organizați mai bine metodele, să alegeți conținut și 

metode adecvate și, la final, să definiți un plan bun de evaluare și monitorizare care vă va ajuta să aflați cât 

de reușită a fost formarea dvs. 

Există diferite moduri sau abordări în planificarea și organizarea învățării, numite modele de instruire sau 

modele de design instructiv. Unul dintre cele mai utilizate modele este modelul ADDIE, iar în pașii următori 

vom încerca să explicăm pe scurt acest model și cum poate fi folosit acest lucru în e-mentoratul dvs. 

 

Modelul ADDIE 

Este un design de sistem de instruire care ne ajută să proiectăm cursuri și proiecte de învățare. Există cinci 

faze: Analiză, Proiectare, Dezvoltare, Implementare și Evaluare (Analysis, Design, Development, 

Implementation and Evaluation). 

 

→Faza de analiză  

Faza de analiză clarifică obiectivele, problemele și obiectivele de instruire și identifică mediul de învățare,  

cunoștințele și abilitățile existente ale cursantului.  

Este important să punem aceste întrebări, deoarece avem nevoie de informații pentru a face alegeri în 

cunoștință de cauză în timpul proiectării proiectului. De exemplu: dacă nu știm ce îi interesează pe 

participanții noștri, va fi greu să-i motivăm.  

Întrebările pe care le adresează faza de analiză includ: 

● Cine sunt cursanții și care sunt caracteristicile lor? 

● Care este noul comportament dorit? 

● Ce tipuri de constrângeri de învățare există? 

● Care sunt opțiunile de livrare? 

● Care sunt considerentele pedagogice? 

● Ce considerente de teorie a învățării adulților se aplică? 

● Care este calendarul pentru finalizarea proiectului? 

 

Procesul de a pune aceste întrebări face adesea parte dintr-o analiză a nevoilor. În timpul analizei nevoilor, 

proiectanții de instruire (ID-uri) vor determina constrângerile și resursele pentru a-și ajusta planul de acțiune. 

De obicei, este abordată în patru faze; 

1. Mai întâi am stabilit obiective clare (obiective de instruire) 

2. Definim toți pașii necesari în detaliu (analiză instructivă) 

3. Aflăm ce știu deja cursanții (analiza cursantului)  



 

4. În cele din urmă, am stabilit obiective clare și specifice pentru cursanți pe baza abilităților, atitudinilor 

și cunoștințelor (Obiective de învățare) 

Vă rugăm să urmăriți acest videoclip pentru mai multe informații despre faza de analiză.  

https://www.youtube.com/watch?v=JZdv5lrJs4U 

 

→ Faza de proiectare  

Aceasta este faza conceptuală, în care vă gândiți la o modalitate de a testa diferite domenii ale proiectului, 

de a alege formatul cursului (cum ar fi moodle, prelegere etc.) și, în cele din urmă, de a crea o schiță a 

proiectului de învățare. De exemplu, aveți de gând cu privire la modul în care proiectul va începe, cum să 

includă participanții, cum să le dea informațiile și ce vor face cu ea. 

Se ocupă de obiectivele de învățare, instrumentele de evaluare, exercițiile, conținutul, analiza subiectului, 

planificarea lecțiilor și selecția mediului. Faza de proiectare ar trebui să fie sistematică și specifică. Sistematică 

înseamnă o metodă logică, ordonată, care identifică, dezvoltă și evaluează un set de strategii planificate 

pentru atingerea obiectivelor proiectului.  Specific înseamnă că echipa trebuie să execute fiecare element al 

planului de proiectare instructiv cu atenție la detalii. Faza de proiectare poate implica redactarea unui 

document de proiectare/a unei propuneri de proiectare sau  a unui concept și a unei note de structură pentru 

a ajuta la dezvoltarea finală. 

Se face de obicei în trei pași: 

1. Evaluarea proiectului 

2. Alegerea formatul cursului 

3. Crearea unei strategie de instruire 

Vă rugăm să urmăriți acest videoclip pentru a înțelege mai bine faza de proiectare.  

https://www.youtube.com/watch?v=BhLIiF9QyTo 

→ Faza de dezvoltare 

În faza de dezvoltare, designerii și dezvoltatorii instruirii creează și asamblează active de conținut descrise în 

faza de proiectare. Dacă este implicată învățarea electronică, programatorii dezvoltă sau integrează 

tehnologii. Designerii creează storyboard-uri. Testerii depanează materiale și proceduri. Echipa revizuiește 

proiectul în funcție de feedback. După finalizarea dezvoltării materialului de curs, proiectanții ar trebui să 

efectueze un test pilot imperativ; acest lucru poate fi realizat prin implicarea principalelor părți interesate și 

prin repetarea materialului cursului. 

În termeni mai simpli, creați ceva. Pregătiți videoclipuri, chestionare și a alte materiale. Dacă am fi arhitecți, 

faza de proiectare este realizarea schemelor și planurilor, în timp ce faza de dezvoltare este cumpărarea 

materialelor, găsirea contractorilor și cumpărarea terenului.  

Are trei sub-etape: 

1. Crearea unui eșantion 

2. Dezvoltarea designului și strategiei materialelor de curs  

https://www.youtube.com/watch?v=JZdv5lrJs4U


 

3. Efectuarea unei treceri în revistă 

Vă rugăm să urmăriți acest videoclip pentru mai multe informații.  

https://www.youtube.com/watch?v=VzYDNWhQWYA 
 

→ Faza de punere în aplicare 

Etapa de implementare dezvoltă proceduri pentru facilitatorii de formare și cursanți. Facilitatorii de formare 

acoperă curriculum-ul cursului, rezultatele învățării, metoda de livrare și procedurile de testare. Pregătirea 

pentru cursanți include instruirea acestora cu privire la noi instrumente (software sau hardware) și 

înregistrarea studenților. Punerea în aplicare include evaluarea proiectului. 

Faza de punere în aplicare este împărțită în trei etape. Uneori, instructorii nu posedă toate abilitățile de care 

au nevoie pentru munca eficientă. De asemenea, este posibil să aibă cunoștințe limitate despre instrumentele 

și echipamentele pe care trebuie să le utilizeze. Din acest motiv, trebuie să începem faza de implementare 

cu formarea instructorului. Aceasta este baza fazei de implementare și trebuie să aibă loc înainte de prima 

sesiune. Al doilea pas este pregătirea cursanților. Acest pas se referă la informarea cursanților. cursanții 

trebuie să știe ce instrumente și cunoștințe au nevoie pentru proiect. Al treilea pas este amenajarea spațiului 

de învățare. Este vorba despre partea fizică a fazei. Trebuie să pregătești spațiul, trebuie să te asiguri că ai 

toate echipamentele de care ai nevoie pentru a-l face.                                                  

De asemenea, are trei etape: 

1. Instruiți instructorul 

2. Pregătiți cursanții 

3. Aranjați spațiul de învățare 

Vă rugăm să urmăriți acest videoclip pentru mai multe informații.  

www.youtube.com/watch?v=q8yky6-P1Uw 

→ Faza de evaluare 

Etapa de evaluare constă în două aspecte: formativ și sumativ. Evaluarea formativă este prezentă în fiecare 
etapă a procesului ADDIE, în timp ce evaluarea sumativă se efectuează pe programe sau produse de instruire 
finite. 

Ultima etapă este evaluarea. Aceasta este o reflectare a muncii noastre. Rezumăm munca noastră. Discutăm 
despre progresul nostru, despre metoda noastră. Scopul acestei faze este de a dezvolta metoda noastră, de 
a fi cei mai eficienți. 

Vă rugăm să urmăriți acest videoclip pentru mai multe informații.  

https://www.youtube.com/watch?v=CBoI0wBo4vw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CBoI0wBo4vw


 

Crearea obiectivelor de învățare 
 
Definiție: Un obiectiv de învățare este o declarație a ceea ce cursanții vor putea face atunci când vor fi 
completate instrucțiunile. 
Deci, practic, obiectivele de învățare sunt declarații scurte și clare despre rezultatele pe care doriți să le 
obțineți.  
Ele sunt, de asemenea, numite rezultate ale învățării. 
De ce trebuie să creăm obiective de învățare? 
Obiectivele de învățare sunt create de formator pentru a stabili scopul/obiectivul pe care cursanții ar trebui 
să îl poată finaliza la sfârșitul procesului de învățare.  
 
Mentorul creează activități folosind așa-numitul "design înapoi". Designul înapoi este procesul de a proiecta 
o lecție, o unitate sau un curs prin determinarea mai întâi a rezultatelor finale și apoi planificarea strategiilor 
de evaluare pentru a determina în cele din urmă metodele de instruire și sarcini. Acesta permite formatorilor 
să planifice lecții și cursuri cu accent pe învățarea studenților.  Acesta este motivul pentru care obiectivele de 
învățare sunt pentru cursanți, iar activitățile sunt pentru formatori sau mentori. Pe de altă parte, modul 
tradițional de planificare este total opus. În modul tradițional, creăm activitățile și conținutul și atunci nu știm 
care vor fi rezultatele acestor activități și conținut. 
Exemplu: Obiectivul este de a învăța cum să organizați o zi de curățare a plajei. O activitate pentru atingerea 
acestui obiectiv ar putea fi vizionarea unui videoclip despre impactul poluării apei pentru ca cursanții să învețe 
despre acest subiect. 
 
Pentru a crea un obiectiv corect, trebuie să utilizați următoarea metodă. Ar trebui să includă 3 puncte 
principale: condiții, comportament și criterii de evaluare (uneori nu aveți nevoie de toate cele 3 dintr-o 
propoziție). 

● Condițiile în care participantul va îndeplini sarcina (interval de timp de ex.) 

● Comportament: descrierea a ceea ce participanții ar trebui să poată realiza la sfârșitul 

cursului/sesiunii de învățare  

● Criterii de evaluare: modul în care participanții pot realiza sarcina până la sfârșit  

 
Pentru a fi sigur că obiectivul tău de învățare este bun, trebuie să folosești metoda SMART care conține 
următoarele caracteristici: 
 
SPECIFIC: folosiți un limbaj clar și direct pentru a le spune cursanților ce ar trebui să învețe în timpul instruirii 
și ce ar trebui să poată face după aceea. Ar trebui să evitați să fiți vagi, neclari sau înșelători atunci când 
formulați obiective. 
MEASURABLE: obiectivul ar trebui să conțină modul de evaluare a performanței elevului. Ar trebui să evitați 
să utilizați cuvinte precum "a ști" sau "a înțelege", deoarece aceste acțiuni sunt prea subiective. 
REALIZABIL: obiectivul tău trebuie să fie ceva ce cursanții tăi au o șansă de a finaliza / satisface. Nu creați 
un obiectiv de învățare pentru cursanții care nu au cunoștințele preexistente necesare. 
RELEVANT/REALISTIC: obiectivul tau trebuie sa fie valoros/util pentru elev. 
ÎBCADRAT ÎN TIMP: obiectivul trebuie să aibă un termen limită. De obicei, cursanții ar trebui să poată finaliza 
obiectivul "la sfârșitul acestui training".  
 
  
Exemple:  
Următorul exemplu se referă la obiectivele pentru un curs de formare privind poluarea apei.  

❖ La sfârșitul sesiunii (condiție), participanții vor putea determina instrumentele necesare 

pentru curățarea plajelor (comportament) prin definirea funcțiilor (criteriilor) lor  

= Bun exemplu (toate caracteristicile metodei SMART) 

❖ Participanții vor ști cum să organizeze astfel de evenimente = Exemplu greșit (nu se potrivește cu 

metoda SMART și are doar partea de comportament în ea). 

 
 
 
 



 

Definirea nivelurilor de obiective de învățare cu taxonomia Bloom 
 
Există diferite niveluri de învățare. Unele "invataturi" sunt doar memorarea faptelor și ei, de obicei, nu au nici 
o valoare practică, acestea sunt cele mai ”nesemnificative” nivele de învățare. În loc să vă amintiți sau să 
puteți enumera ceva, îl puteți înțelege sau explica, iar acest lucru face parte din nivelul "superior" de învățare. 
Există o diferență între aceste două niveluri de învățare. În această parte, veți descoperi cele 6 niveluri diferite 
de învățare care au fost definite de taxonomia lui Bloom. 
 
Acest model ajută, de asemenea, mentorii să organizeze învățarea într-un mod mai logic și mai fluid, începând 
de la sarcini mai ușoare la sarcini mai dificile. Bloom's este ierarhic, ceea ce înseamnă că învățarea la nivelurile 
superioare depinde de faptul că a atins cunoștințele și abilitățile preliminare la niveluri inferioare. Veți vedea 
taxonomia lui Bloom adesea afișată ca un grafic piramidal pentru a ajuta la demonstrarea acestei ierarhii. 
Am actualizat această piramidă într-o ierarhie "în stil tort" pentru a sublinia faptul că fiecare nivel este 
construit pe o fundație a nivelurilor anterioare. 
 
Taxonomia lui Bloom este un instrument puternic pentru a vă ajuta să dezvoltați obiective de învățare, 
deoarece explică procesul de învățare: 
 

- Înainte de a putea înțelege un concept, trebuie să vă amintiți de ea; 

- Pentru a aplica un concept, trebuie mai întâi să-l înțelegeți; 

- Pentru a evalua un proces, trebuie să-l fi analizat; 

- Pentru a crea o concluzie corectă, trebuie să fi finalizat o evaluare aprofundată. 

 
Cu toate acestea, nu începem întotdeauna de la nivelul inferior și până la întreaga piramidă. Această abordare 
ar fi obositoare pentru tine si cursanții tai! În schimb, începeți prin a lua în considerare nivelul cursanților din 
cursul dvs.: 
→ Sunt o mulțime de boboci printre cursanții dumneavoastră? Este aceasta o "Introducere în ..." curs? Dacă 
da, multe dintre obiectivele tale de învățare pot viza abilitățile Bloom de ordin inferior, deoarece cursanții tăi 
construiesc cunoștințe fundamentale. Cu toate acestea, chiar și în această situație, ne-am strădui să mutăm 
câteva dintre obiectivele dumneavoastră în nivelul de aplicare și analiză, dar a ajunge prea departe în 
taxonomie ar putea crea frustrare și obiective de nerealizat. 
→ Sunt majoritatea cursanților dumneavoastră juniori sau seniori? Au o bază solidă în mare parte din 
terminologia și procesele cu care veți lucra în cursul dvs.? Dacă da, atunci nu ar trebui să aveți multe obiective 
de nivel de memorare și înțelegere. S-ar putea să ai nevoie de câteva, pentru orice concepte radical noi 
specifice cursului tău. 
 
Acum, că aveți câteva explicații despre taxonomia lui Bloom, este timpul să descoperiți piramida și să ajungeți 
la nivelul de "înțelegere" pentru acest subiect! Veți găsi câteva exemple de verbe pe care le puteți utiliza 
pentru a vă construi obiectivele de învățare: 
 
 



 

 
 
Taxonomia lui Bloom, numită și tortul lui Bloom 
 

Mai jos sunt câteva exemple de obiective de învățare pentru fiecare nivel de taxonomie Bloom. 
Condiţii  
Comportament 
Criterii 

 
- Amintire 

La sfârșitul sesiunii, participanții vor putea enumera instrumentele utilizate pentru curățarea unei zone 
prin identificarea acestora. 

 
- Înțelegere  

La finalul sesiunii, participanții vor putea descrie efectele poluării scriind un articol despre efectul 
poluării în comunitatea locală. 
 

- Aplicarea 

La finalul sesiunii, participanții vor putea determina instrumentele necesare pentru curățarea plajelor prin 
definirea funcțiilor acestora.  
 

- Analiza 

La finalul sesiunii, participanții vor putea clasifica deșeurile reutilizabile și nereutilizabile, prin 
determinarea din ce sunt fabricate. 
 

- Evaluarea 

La finalul sesiunii, participanții vor putea susține evenimentele de curățenie prin identificarea 
instrumentelor necesare pentru ei. 
 

- Crearea 

La finalul sesiunii, participanții vor putea dezvolta noi metode de reciclare a deșeurilor (prin 
dezvoltarea de noi metode de reciclare a deșeurilor).  

 

 

 

 

 

 

Amintirea: Regăsirea, recunoașterea și 

reamintirea cunoștințelor relevante din memoria 

pe termen lung 

Exemple : listă, recitare, schiță, definire, nume, 
potrivire, citat, rechemare, identificare, etichetă 

de recunoaștere 

Înțelegere: Construirea sensului din mesaje orale, 
scrise și grafice prin rezumarea, compararea și 

explicarea 

Exemple : descrieți, 
discutați, interpretați 

Aplicare: Efectuarea sau utilizarea unei proceduri 
prin intermediul executivului sau punerea în 

aplicare 

Exemple : calculați, 
aplicați, efectuați, 
prezentați, ilustrați 

Analiza: Ruperea materialului în părțile constitutive, 

determinarea modului în care părțile se raportează între ele și 
la o structură sau un scop general prin diferențierea, 
organizarea și atribuirea 

Exemple : clasificați, 
clasificați, 

simplificați, ilustrați 

Evaluare: Luarea de judecăți pe baza 
unor criterii și standarde prin 
verificare și critică 

Exemple : alegeți, 
determinați, argumentați, 

convingeți, selectați 

Creare: Punerea elementelor împreună 
pentru a forma un întreg coerent sau 

funcțional prin generarea, planificarea sau 
producerea 

Exemple: proiectare, 
construcție, inventare, 

creare și dezvoltare 



 

 

Planificarea unei evaluări  
 

În partea următoare vă vom explica procesul de evaluare a cursurilor de formare, ilustrat folosind 
un exemplu de evaluare obiectivă în graficul de mai jos.  

În primul rând, doriți să alegeți un indicator. Un indicator ne ajută să știm dacă obiectivul este 
atins sau nu. În exemplul nostru, obiectivul este "Participanții vor putea înțelege efectele negative ale 
poluării asupra oamenilor și animalelor, scriind/spunând/exprimând exemplul din propria comunitate.", 
prin urmare un indicator măsurabil și specific ar fi "50% dintre participanții enumeră mai mult de 5 
exemple". Puteți defini în mod clar succesul instruirii în acest fel.  

Al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți este să decideți dacă indicatorul este calitativ sau 
cantitativ. Indicatorul nostru utilizat anterior este cantitativ, deoarece nu măsurăm dacă exemplele lor 
au fost corecte (dacă au fost de calitate), mai degrabă că au reușit să enumere 5 dintre ele.  

Următorul lucru pe care doriți să-l specificați este sursa de date. Acest lucru trebuie să funcționeze 
bine cu indicatorii dvs., trebuie să le servească în mod intenționat. Indicatorul cu 5 exemple ar fi cel mai 
bine măsurat folosind un quiz sau un test, unde participanții vor nota de fapt exemplele la care s-au 
gândit. Alte tipuri de surse de date ar include: interviuri personale directe și indirecte, întrebări, focus 
grupuri, observații etc.  

Eșantionul procesului de evaluare este chiar lucrul pe care îl utilizați pentru a măsura rezultatele, 
arătând succesul. În cazul nostru, eșantionul ar fi participanții, deoarece ei sunt cei care finalizează testul 
dat.  

Metodele de date sunt ultimul lucru pe care trebuie să-l definiți atunci când faceți o evaluare. 
Acest lucru se învârte în jurul măsurilor care trebuie luate pentru a colecta datele necesare. Deoarece în 
exemplul în care am folosit un test ca sursă, metodele de colectare a datelor vor fi, de asemenea, de 
testare. Alte metode de colectare a datelor: sondaje, urmărire online, urmărirea datelor tranzacționale, 
analiza marketingului online, monitorizarea rețelelor sociale. 
  
 
Planul de evaluare  
 
 

Obiectivul de învățare Indicator 
(indicatori) 

Tipul 
indicatorului 
(calitativ/ 
cantitativ) 

Sursa datelor  Mostră Metode de 
colectare a 
datelor  

Participanții vor putea 
înțelege efectul 
negativ al poluării la 
oameni și animale  

50% dintre 
participanți au 
enumerat mai mult 
de 5 exemple  

Cantitativ  Test / test  Participanţii  Testare 

 
  



 

Utilizarea platformei 
 
Platforma ESC-2-Learn este creată pe Moodle, care este o platformă de învățare sau un sistem de 
management al cursurilor care vă permite să creați conținut interactiv. Este o tehnologie open source (nu 
necesită licență) și este dezvoltată în mod activ de comunitatea Moodle. În această parte, veți învăța câteva 
metode și sfaturi care vă vor ajuta să creați conținutul dorit și care este potrivit pentru fiecare dintre subiecții 
dvs.  

 
Adăugarea de cursuri noi  

 
După conectare, faceți mai întâi clic pe butonul "Activați editarea", apoi pe "adăugați un nou curs". 
 

 
 

 
 
Veți găsi această pagină și puteți începe să completați spațiile goale, cum ar fi "numele complet al cursului", 
etc. 



 

 
 
În formatul cursului, vă rugăm să alegeți "Formatul subiectelor".  
 

 
 
Pentru urmărirea finalizării, modificați "activați urmărirea finalizării" la "DA". 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Setarea cursului  

 
Configurarea activității 
 
După ce ați adăugat conținutul cursului dvs., partea de setare este necesară pentru disponibilitatea și forma 
cursului dvs. Veți găsi o mulțime de setări diferite care vă permit să o adaptați pentru cursanții dvs. Unele 
setări generale sunt implementate automat, dar aveți libertatea de a le schimba pentru a face conținutul de 
predare mai logic sau mai simplu.  

 
Pentru a edita un curs, intrați în categoria "Cursurile mele" din partea stângă a paginii de pornire. 
 

 
 
Apoi, intrați în categoria "Cursuri". Puteți filtra cursurile în funcție de categorie, nume sau țară. 
 

 
 

 
După ce ați selectat cursul pe care doriți să îl editați, faceți clic pe primul formular de setare care se află în 
dreapta și alegeți "Editați setările".  



 

 
 
Acest lucru vă va aduce la o pagină numită "Editați setările cursului" unde puteți găsi 10 categorii de setări 
diferite 

:  
 
"General" este baza proiectului cu numele și disponibilitatea. "Numele scurt" va fi numele care va apărea în 
albastru în această parte: 
 

 
 
"Descriere" vă permite să explicați despre ce este vorba în curs și să puneți o imagine pentru a o ilustra. 
 
"Formatul cursului" este o modalitate de a alege modul în care doriți să prezentați acest curs. Cel general 
este "Format unic de activitate" care are forma de "lecție". 
 
"Aspectul" este ceea ce cursanții vor putea vedea în timpul cursului. 
 
"Fișiere și încărcare" vă permite să alegeți dimensiunea fișierelor pe care cursanții le vor putea încărca. 
 
"Urmărirea finalizării" înseamnă că puteți vedea dacă participanții au finalizat diferitele lecții care se află în 
cursul dvs. 
 
"Rolul rămas" este o modalitate de a da nume personale diferitelor roluri de pe platformă. De exemplu, puteți 
înlocui "studentul" cu "voluntar". 
 
"Tag-uri" este o modalitate de a pune mai multă vizibilitate pentru cursul dvs., deoarece acesta va apărea în 
zona de cercetare cu cuvintele pe care le-ați ales. 
 
"Câmpuri personalizate RemUI" vă permite să setați nivelul și durata cursului. De asemenea, îl puteți conecta 

https://elearning.esc2learn.org/course/edit.php?id=92


 

la prezentarea proiectului dvs., disponibil pe Youtube. 
 
După ce ați configurat proiectul, vă puteți configura lecțiile dacă doriți să puneți caracteristici speciale. Pentru 
a face acest lucru, reveniți la pagina principală a proiectului, selectați formularul de setare a 2-a și alegeți 
"Editare setări": 

 
 
Acesta vă va duce la o pagină unde puteți găsi 10 categorii diferite:  
 

 
 
Setările generale sunt deja create în mod implicit. 
 

Adăugarea de activități noi 
 
Pentru a adăuga o nouă activitate, faceți clic pe numele cursului și faceți clic pe butonul "Activați editarea". 
 

 



 

 
 

Apoi alegeți opțiunea "Adăugați o activitate sau o resursă". Va apărea o listă, formată din diferite activități, 
tipuri de fișiere pe care le puteți adăuga. În general, acestea sunt împărțite în 3 categorii: "Toate", "Activități" 
și "Resurse". Activitățile sunt conținut interactiv, în timp ce resursele sunt informații cu care participanții nu 
pot interacționa (cărți, fișiere...) 
 

 
 
Alegeți activitatea aleasă de dvs., și completați descrierea acesteia. 
Acordați atenție categoriei "Restricționați accesul". Dacă doriți ca cursanții dumneavoastră să poată accesa 
următoarea lecție, cu excepția cazului în care cea anterioară este , trebuie să restricționați accesul alegând 
ce activitate trebuie făcută în prealabil, ca în acest exemplu. 

 
 
Când activitatea este restricționată, lângă ea apare un mesaj: "Nu este disponibil decât dacă activitatea ... 
este marcată complet":  

 
 
În meniul setărilor de activitate, accesați categoria "Finalizarea activității" și alegeți preferințele de finalizare. 



 

În termeni mai simpli, definiți momentul în care activitatea este considerată finalizată de sistem.  

 
 
Dacă sunteți interesat să creați un videoclip interactiv de către plug-in-ul H5P, veți găsi mai jos un tutorial 
video care explică procesul. Rețineți că există o multitudine de videoclipuri similare care explică fiecare 
activitate disponibilă pe Moodle, așa că nu vă fie teamă să aruncați o privire la ea dacă vă luptați cu ceva.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dDSVAv0ttZw 
 

Copierea de rezervă, restaurarea și resetarea cursului 
 
Uneori, veți dori să faceți o copie de rezervă a cursului, pentru restaurarea viitoare (încărcarea din nou). În 
cazul în care cursul dumneavoastră implică o mulțime de intrări ale participanților, acesta poate deveni 
aglomerat (forumuri complete, etc). În aceste cazuri le puteți reseta la starea sa inițială păstrând în același 
timp datele colectate pentru analiza viitoare. 
 
BACKUP 
 

 
 
După activarea modului de editare, puteți accesa fereastra de setări (lângă butonul de pornire) și faceți clic 
pe copiere de rezervă. 

https://www.youtube.com/watch?v=dDSVAv0ttZw


 

 
 
Veți vedea o mulțime de opțiuni de rezervă. Alegeți ceea ce doriți să faceți backup (dar, în majoritatea 
cazurilor, puteți sări pur și simplu la pasul final). 
 

 
 
Așteptați ca backup-ul să se termine și sistemul va descărca un fișier cu cursul pe computer. 
 
RESTAURAREA 
 
Când doriți să încărcați fișierul de rezervă, accesați caseta de setări un câștig și faceți clic pe Restaurare. 
 
 
 



 

 
 
Se va deschide fereastra de restaurare, unde puteți trage și fixa fișierul de rezervă în casetă și faceți clic pe 
restaurare pentru a-l încărca. 
 

 
 
RESETAREA 
 
Când doriți să resetați cursul, accesați caseta de setări și faceți clic pe mai multe. 
 



 

 
 
Găsiți resetarea sub fila Administrare curs și faceți clic pe ea. 
 

 
 

 
 



 

Alegeți ce doriți să resetați. Partea importantă de păstrat este notele, astfel încât să păstrați datele pe care 
le-ați colectat (pentru analize viitoare).  
 

 
 
După ce ați ales ce să resetați, faceți clic pe resetare și site-ul va reseta cursul înapoi la forma sa originală. 
 
 

Urmărirea progresului participantului 
 

Rolul e-mentorului este de a însoți, sprijini și oferi răspunsuri specifice voluntarilor.   
Platforma de e-learning a fost concepută pentru a răspunde așteptărilor și nevoilor voluntarilor, beneficiind 
în același timp de sprijin și monitorizare din partea tutorilor electronici.  
Este important ca e-tutorii să poată analiza progresul voluntarilor, deoarece acest lucru le permite să identifice 
orice lacune pentru a adapta cursurile de suport și e-learning. Acest lucru le permite, de asemenea, să lucreze 
la nevoile și dorințele reale ale voluntarilor, ajutându-i să devină mai competenți și mai independenți.  
  

 
 
1 - Găsiți pagina de pornire 



 

 
2 - Coborâți și apăsați «vezi toate cursurile»  

 
3 - Selectați un curs - De exemplu, "Urmând calea de învățare în timpul ESC" 

 



 

4 - Ajungeți pe pagina de e-training "Urmând calea de învățare în timpul ESC" 

 
5 - Faceți clic pe parametru și selectați "Mai multe..." 

 
6 - Veți găsi mai multe secțiuni de rapoarte, de exemplu defalcarea competențelor, finalizarea cursului, 
jurnale, jurnale live, participarea la curs.  Selectați "Raport de activitate" 

 



 

7 - În această pagină, puteți selecta «începeți cursul»  

 
8 - Și faceți clic pe «rapoarte» 

 
9 - Aici veți putea afla când participanții sunt online, astfel încât să puteți urmări în mod regulat și să verificați 
prezența lor pentru a vă asigura că instruirea online este benefică pentru ei. De asemenea, puteți găsi adresa 
de e-mail pentru a-i contacta dacă este necesar, de exemplu pentru a trimite un mesaj de memento, pentru 
a păstra legătura cu voluntarii.  

 



 

10 - Pe de altă parte, de exemplu, dacă reveniți la pagina anterioară, puteți selecta și "Compilare curs" 
  

 
11 - Veți găsi toți participanții într-un tabel. Apoi, puteți urmări progresul lor online și puteți vedea dacă 
participanții au început sau au finalizat cursul. Adresa lor de e-mail este, de asemenea, disponibilă pe acest 
tabel. 
  

 
12 – Dacă doriți să contactați participanții pentru urmărire, puteți face clic pe numele lor.  De exemplu, faceți 
clic pe Annabelle 

 



 

13 - Aici, faceți clic din nou pe "Annabelle" în această pagină 
  

 
14 – Și faceți clic pe parametru 

 
15 - Veți găsi profilul participantei și o puteți contacta pentru a face clic pe "mesaj" 

 
16 - O puteți întreba dacă are probleme cu platforma, dacă are întrebări sau are nevoie de ajutor... Este 
important să fii disponibil pentru cursanți, astfel încât ei să se simtă susținuți.  
 
 

Analiza chestionarelor și a notelor  
 
Rolul e-mentorului este, de asemenea, de a vedea rezultatele și progresul cursanților săi după un curs. 



 

Folosind platforma de învățare Moodle, puteți analiza notele, media și răspunsurile la diferitele chestionare și 
activități. În paginile următoare, vă vom explica cum să faceți acest lucru. Trebuie să știți mai mulți pași.  
 
1 - Fii editor și alege un curs 
 
Mai întâi trebuie să fii pe platformă ca editor. Dacă nu sunteți, puteți întreba proprietarul. Apoi, în mod 
normal, dacă faceți clic pe un curs aleatoriu, veți vedea toate setările, numărul de participanți etc... Să facem 
clic pe Lucrul cu copiii din școala de vârstă fragedă prin artă.  
 

 
 
Puteți vedea că puteți arunca o privire asupra numărului de cursanți înscriși, a participanților care au absolvit 
cursul, a cursanților care sunt în curs și a celor care tocmai au început cursul.  
 
2- Faceți clic pe pictograma setărilor.   
 
Apoi, dacă doriți să aflați mai multe despre nota pe care cursanții au avut-o la acest curs. Acest lucru este 
destul de simplu, trebuie doar să faceți clic pe pictograma de setare (în partea dreaptă a ecranului).  
Când se face acest lucru, veți găsi un mic meniu și veți face clic pe "configurare gradebook". În această filă, 
veți putea vedea notele participanților pentru fiecare activitate și media notelor acestora. 
 

 
 
3 - Aici, dacă doriți, aveți nevoie de ea, puteți modifica nota totală a cursului 
 
În această pagină următoare, veți găsi nota totală a cursului, care este de o sută. Dacă faceți clic pe "setările 
clasei de curs", puteți modifica acest număr și modul de evaluare. 
 



 

 
 
4- Aveți o vizualizare cu privire la toate mediile participantului dvs. 
Pentru pasul următor, ceea ce este interesant pentru noi este să facem clic pe "vizualizare" chiar sub titlul 
"Configurare Gradebook". Apoi veți găsi notele cursanților și media lor la acest curs.  

 
 
5- Pentru a ajunge la analiza notelor 
Pentru a avea analiza notei, poate fi interesant să faceți clic pe pictograma albastră mică chiar lângă nota 
lor. Apoi, veți găsi pagina următoare.  

 



 

6 -  Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra mediilor cu un grafic 
Apoi, trebuie să faceți clic pe "Raport grafic" și veți găsi un grafic care este interesant pentru a avea o imagine 
de ansamblu mai bună asupra notelor lor medii.  

 
 
7- Pentru a arunca o privire asupra interacțiunilor cursanților în timpul acestui curs 
Apoi, dacă doriți să vedeți mai multe despre interacțiunile cursantui în timpul acestui curs (managementul 
timpului, răspunsuri corecte sau greșite...), puteți merge pe "raportul interacțiunilor" și faceți clic pe numărul 
mediu al unui participant. 

 
 
8- Pentru a afla mai multe despre răspunsurile fiecărui participant 
Apoi, dacă luăm, de exemplu, media participanților, puteți avea acces la detaliile răspunsurilor sale pentru 
acest curs de formare.  

 



 

 
(etc)  
 
Acum puteți analiza rezultatele cursanților pe Moodle!  
 
 

TEST DE ANALIZĂ 
 

1. Deschideți pagina pentru a vedea toate cursurile disponibile listate. 

 

 



 

2. Vei alege un curs, în exemplul nostru este DIGITAL SKILLS.  

 
3. Te duci la cursuri.  

 
 4. Pentru a analiza rezultatele datelor cursului, veți deschide mai întâi pagina ''QUIZ''.  

 



 

5. După ce se deschide parametrul.  

 
  6. Apoi, următoarea parte este butonul ''REZULTAT''.  

 
 7. În cele din urmă, puteți descărca datele necesare.  
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