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INTRODUCERE 

 

Din octombrie 2018, activitățile de voluntariat gestionate de programul Erasmus+ au 

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

și agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive pentru comunități. Acest program permite 

tinerilor să îndeplinească misiuni de interes general într-o altă țară, descoperind în același timp 

o altă cultură și dobândind abilități utile pentru integrarea lor socio-profesională. ONG-urile 

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

probleme de adaptare pentru voluntar, care le influențează motivația și dezvoltarea personală. 

În plus, tinerii cu nevoi speciale necesită o formare personalizată pentru a-și dezvolta abilități 

utile pentru integrarea lor socială, profesională și comunitară. Partenerii acestui proiect 

găzduiesc tineri voluntari de mult timp și se confruntă cu diverse situații dificile, cum ar fi lipsa 

de inițiativă a voluntarului de a crea o activitate, lipsa abilităților specifice de a îndeplini 

sarcinile voluntarului sau de a gestiona situațiile conflictuale în timpul serviciului și situațiile 

stresante din fața incertitudinii de după perioada de voluntariat. 

  

Din această observație s-a născut în 2018 proiectul ESC-2-Learn (nr. 2020-1-FR02-

KA205-017477), în contextul acțiunii KA1 Erasmus+, și anume o platformă online de formare 

pentru voluntari sau tineri interesați de voluntariat. Proiectul este în concordanță cu obiectivele 

programului "Acțiunea-cheie 2", sectorul tineretului pentru consolidarea competențelor și a 

capacității de inserție profesională, promovarea incluziunii și dezvoltarea mobilității 

transnaționale. Având în vedere rezultatele unui prim sondaj realizat în 2021, am creat o nouă 

platformă Moodle (https://www.esc2learn.org/), cu 10 cursuri noi, pentru un total de 30 de 

module de formare. De atunci, această nouă platformă a fost actualizată și îmbunătățită în mod 

constant pentru a se potrivi mai bine așteptărilor și nevoilor voluntarilor și asociațiilor. 

 

Proiectul ESC-2-Learn (Nr. 2020-1-FR02-KA205-017477) s-a bazat pe mai multe obiective: 

 

❖ Îmbunătățirea structurării, adaptării, actualizării și promovării conținutului platformei 

noastre de esc2learn.org și asigurarea sustenabilității acesteia, astfel încât aceasta să 

poată răspunde mai bine nevoilor în continuă evoluție ale beneficiarilor (voluntari 

europeni și locali și organizații-gazdă) și să faciliteze accesul tinerilor la mobilitate și 

învățare non-formală. 

 

❖ Dezvoltarea competențelor TIC și pedagogice a 15 e-tutori în sprijinul învățării la 

distanță a voluntarilor europeni și non-europeni, beneficiari ai platformei noastre, 

inclusiv a celor cu mai puține oportunități. 
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❖ Dezvoltarea și recunoașterea competențelor voluntarilor europeni și non-europeni, 

inclusiv a celor cu mai puține oportunități de a asigura proiecte CES de calitate și de a-

și încuraja inițiativele cetățenești. 

 

❖ Promovarea dialogului voluntarilor cu colegii lor, cu lucrătorii de tineret, cu 

organizațiile-gazdă și cu persoanele cu resurse din diferite țări pentru a îmbunătăți 

inițiativele de voluntariat, precum și impactul și vizibilitatea acestora 

 

❖ Să ușureze și să facă mai fructuos schimbul de experiență și practici între voluntari și 

promotorii de proiecte de voluntariat. 

 

Consorțiul nostru și-a unit cunoștințele și experiența și și-a mobilizat rețeaua de 

parteneri pentru a dezvolta noi instrumente educaționale care au consolidat și dezvoltat 

abilitățile tinerilor voluntari, dar și mijloacele metodologice ale lucrătorilor de tineret. Aceste 

instrumente includ o hartă interactivă care enumeră misiunile voluntarilor din Europa și din 

întreaga Europă, un ghid de utilizare și un ghid pentru formarea e-tutorilor, precum și 

videoclipuri tutorial pentru fiecare modul de formare. Toate aceste produse intelectuale au fost 

elaborate în cele 4 limbi de lucru: franceză, engleză, greacă și română. 

 

Faza finală a acestui proiect implică evaluarea calității muncii și a perspectivei: cine să 

judece mai bine succesul platformei decât utilizatorii înșiși?  

 

În acest context, acest document este raportul final al activității de cercetare 

implementate: Sondaj de impact: au fost satisfăcute așteptările și nevoile beneficiarilor 

(voluntari CES) și ale organizațiilor gazdă de platforma esc-2-learn? prezentarea principalelor 

aspecte ale cercetării efectuate în fiecare țară parteneră. Acest produs intelectual răspunde 

nevoilor noastre organizaționale și reflectă primul sondaj realizat în timpul căruia am 

identificat nevoile și așteptările voluntarilor și ale organizațiilor gazdă. Prin acest nou sondaj, 

dorim să obținem datele și informațiile necesare pentru evaluarea platformei noastre și a 

cursurilor de formare, pentru a identifica obiectivele atinse sau, dimpotrivă, problemele care ar 

putea persista și ne-ar permite să le îmbunătățim. Cu toți partenerii proiectului, am stabilit o 

cercetare în două etape: 

 

1. Prima fază a determinat dacă proiectul răspunde așteptărilor și nevoilor 

voluntarilor și ONG-urilor CES actuali sau viitori. 

2. A doua etapă a fost o oportunitate de a aduna opiniile voluntarilor, ONG-urilor și 

ale altor structuri care găzduiesc voluntari, pentru a ști care elemente sunt 

relevante și care, dimpotrivă, trebuie îmbunătățite. 

 

Astfel, am reușit să măsurăm progresul proiectului nostru, să estimăm în ce măsură răspunde 

nevoilor și așteptărilor voluntarilor și asociațiilor și să cunoaștem elementele care trebuie 

îmbunătățite pentru a ajunge la un număr mai mare de voluntari sau voluntari în producție, 

datorită unei platforme funcționale care să țină cont de feedback-ul utilizatorilor săi. 
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Grupul țintă al cercetării noastre a fost, prin urmare, în primul rând voluntarii care au 

testat platforma și serviciile oferite pe aceasta; deoarece acești oameni au fost primii interesați, 

a fost esențial pentru noi să le obținem părerea. În al doilea rând, am intervievat ONG-uri, 

asociații, structuri care găzduiesc sau supraveghează voluntari, pentru a le colecta opiniile - 

scopul fiind ca aceste structuri să folosească platforma mai mult ca instrument pentru voluntarii 

lor. Pentru fiecare dintre aceste grupuri țintă, Am utilizat două metode de sondaj: un sondaj de 

chestionar care utilizează instrumentul Formulare Google și un sondaj realizat prin interviuri 

individuale, prin telefon sau în persoană. Un total de 249 de voluntari și 118 ONG-uri au 

răspuns la chestionarul nostru online, iar 60 de voluntari și 30 de ONG-uri au fost de acord să 

fie intervievați individual. 

 

Prin urmare, acest document este un produs intelectual inovator, deoarece propune o 

evaluare a succesului proiectului nostru de către beneficiarii înșiși.  

Rezultatele cercetării sunt prezentate sub forma unui raport, infografice și cifre cheie. 

Analiza științifică și interpretarea datelor au facilitat citirea și utilizarea acestora. Rezultatele 

cercetării au fost puse online pe platforma noastră și pe site-urile membrilor consorțiului. De 

asemenea, acestea au fost distribuite prin e-mail actorilor consultați din cadrul CES.  

În acest raport, vom dezvolta mai întâi rezultatele obținute din chestionare și apoi 

rezultatele obținute în urma interviurilor individuale. În cele din urmă, rezultatele vor fi reunite 

pentru a propune o viziune globală a succeselor noastre și a ceea ce rămâne de îmbunătățit, în 

vederea sustenabilității proiectului ESC-2-Learn.  

I. REZULTATELE CHESTIONARELOR ONLINE 

 

În contextul acestui sondaj, am dezvoltat un chestionar online în cooperare cu toți partenerii (ATA, 

AMSED și Solidarity Tracks) pentru a putea analiza impactul acestei platforme asupra voluntarilor și 

ONG-urilor implicate. Acest chestionar online ne-a permis să diseminăm sondajul nostru pe scară 

largă. A fost tradus în franceză și engleză. 249 de voluntari și 118 ONG-uri au putut răspunde la acest 

chestionar online. 

1. Rezultatele chestionarelor completate de voluntarii înscriși pe platformă 

1.1 Informații generale și profilul voluntarilor 

 

Acest sondaj de chestionar ne-a permis mai întâi să identificăm profilurile și caracteristicile 

voluntarilor înregistrați pe platformă care doreau să-și exprime opinia cu privire la proiectul ESC-2-

Learn.  

 

Într-adevăr, voluntarii au completat 249 de chestionare online.  

Dintre cei 249 de respondenți, 154 au fost femei și 95 au fost bărbați. 
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Majoritatea respondenților aveau între 18 și 30 de ani, vârsta-țintă pentru sondajul nostru de voluntariat 

 
 

Obiectivele sondajului au axat chestionarul pe voluntari dintr-o varietate de țări, inclusiv Franța, 

Tunisia, Maroc, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Turcia, România, Germania, Lituania, Estonia, 

Cambodgia, Grecia, Olanda, Cipru, Letonia, Ucraina, Kazahstan, Suedia, Bulgaria și Noua Zeelandă. 

 

Într-adevăr, toate acestea ne obligă să avem o vizibilitate globală pentru a colecta diverse opinii. Prin 

urmare, aceste opinii sunt bogate în diversitate, având în vedere pluralitatea țărilor, funcționarea poate 

fi diferită și acest lucru ne permite să accesăm opinii complementare pentru a îmbunătăți platforma. 

Într-adevăr, voluntarii sau viitorii voluntari care utilizează platforma pot veni din diferite țări din Europa 

și din alte părți, sprijinul oferit pe platforma noastră online trebuie să țină cont de acest lucru și să se 

adapteze la contextul variat. În acest sens, răspunsurile sunt adaptate analizei globale de impact. 

 

 
. 
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Multe dintre răspunsuri au venit din partea  rețelei AMSED, care dezvoltă programe de voluntariat de 

peste 10 ani. 

 

Experiența de voluntariat a voluntarilor este diversă. Într-adevăr, unii au avut experiență anterioară de 

voluntariat (140), iar alții nu (109). Aceasta este ceea ce căutam în sondajul nostru: să avem opinia 

oamenilor care au avut o experiență de voluntariat și a altora care se pregătesc pentru o viitoare 

experiență de voluntariat. 

 

 
 

În plus, cei care au participat deja la voluntariat au avut diferite lungimi de experiență. Ar putea fi un 

voluntariat pe termen scurt sau lung. Putem vedea, de exemplu, că 39 de respondenți au avut o 

experiență de 1 lună, 17 din 2 luni și 13 din 1 an. 

 

 
 

În cele din urmă, majoritatea respondenților ar dori să facă sau să repete o experiență de voluntariat în 

viitor 
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1.2 Impactul modulelor electronice pentru voluntari 

 

În ceea ce privește modulele electronice de pe platforma ESC-2-Learn, "a fi voluntar" este modulul 

electronic completat de majoritatea voluntarilor (66), urmat de "Salvarea vieților altora" (34). Aceste 

două teme sunt cele care îi interesează cel mai mult pe voluntari. Au apărut și alte teme, cum ar fi 

"Managementul emoțional" (24), "A trăi ecologic" (17), "Competențe esențiale" (28), "Cum să 

îmbunătățim competențele lingvistice străine" (24), "Antreprenoriatul: design și management" (28), 

"Cultură și coduri culturale" (25) și "Privind spre viitor" (21).  

 

În plus, subiectele modulului electronic în care voluntarii păreau să fi avut mai puțin interes în funcție 

de răspunsuri au fost "Urmărirea călătoriei de învățare în timpul CES", "Curs de formare la sosire", 

"Realizarea de conexiuni prin CES", "Analiză tranzacțională", "Blog CES pentru a învăța, a împărtăși 

și a urmări activitatea mea", "Curs de formare în comunicare în limba engleză pentru voluntarii CES". 
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Pentru fiecare modul electronic, majoritatea voluntarilor care au răspuns la chestionar au considerat că 

modulele electronice sunt atrăgătoare din punct de vedere vizual, interactiv, practic, antrenante și 

mobilizatoare, iar conținutul este interesant.  

 

Conform rezultatelor chestionarului online, modulele electronice care adună cele mai multe satisfacții 

de învățare sunt : 

 

- "Să fii voluntar" 

 
 

- "Cum să vă îmbunătățiți abilitățile de limbă străină?" 

 
 

- "A trăi ecologic" 

 
 

- "Schimbă-te pentru a schimba lumea" 
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- "Cum să ai succes în strângerea de fonduri" 

 
 

- "Salvați viața altora" 

 
 

- "Preia controlul asupra experienței tale CES" 

 
 

- Și "Stăpânirea și stimularea comunicării online" 

 
 

În plus, modulele electronice care par a fi cele mai puțin satisfăcătoare pentru respondenți sunt: 

 

- " Curs de formare în domeniul comunicării în limba engleză pentru voluntarii CES"  



 

11 

 
 

- "Tot ce vrei să știi despre dizabilitate, dar ți-e prea frică să întrebi " 

 

Cursul părea un pic mai puțin antrenant și motivant pentru respondenți. 

 
 

În cele din urmă, majoritatea voluntarilor care au răspuns la chestionar (151) au considerat că impactul 

platformei de învățare online a fost pozitiv și că susținerea cursurilor a contribuit la consolidarea ușoară 

sau semnificativă a angajamentului lor de voluntariat. 

 

1.3 Impactul platformei și al proiectului pentru voluntari 

 

În primul rând, putem analiza prin chestionare că majoritatea respondenților au fost informați despre 

proiect și platforma ESC-2-Learn de către alți voluntari/prieteni (96) sau de către ONG-ul lor (95). Alții 

au aflat despre platformă în timpul evenimentelor de promovare și diseminare a platformei (22). O 

singură persoană a descoperit-o căutând pe web. 
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Răspunsurile la chestionar ne permit să analizăm faptul că majoritatea voluntarilor nu au avut neapărat 

nevoie de ajutorul unui e-tutore în timpul angajamentului lor de voluntariat. 

 
 

Cu toate acestea, majoritatea respondenților sunt de acord sau sunt complet de acord că platforma 

permite voluntarilor să contacteze un e-tutore, că acești e-tutori sunt disponibili pentru a răspunde 

oricăror probleme întâmpinate în legătură cu platforma, conținutul cursului sau în alt mod. Unii au 

sentimente amestecate cu privire la aceste declarații, iar o minoritate nu este de acord parțial sau total.  

 
 

Aceste cifre relevă faptul că majoritatea e-tutorilor sunt accesibili pentru a însoți voluntarii în cursul și 

pregătirea lor online, dacă este necesar. 
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În plus, în ceea ce privește platforma de e-learning, respondenții la chestionar subliniază în răspunsurile 

lor că este ușor și rapid să se înregistreze, că este ușor de navigat, de găsit informațiile pe care le caută 

și de utilizat cursurile oferite, că limbile disponibile pe platformă sunt clare și corecte din punct de 

vedere gramatical,  că lista cursurilor disponibile este interesantă, că este ușor să urmăriți progresul 

voluntarilor pe platformă și că este bine făcut (design).  

Cu toate acestea, se pare că nu este neapărat ușor să comunici cu colegii, în special cu alți utilizatori ai 

platformei, și că cursurile nu sunt adaptate special pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit cifrelor, 

unele persoane par, de asemenea, să pună la îndoială utilizarea, accesibilitatea și recuperarea datelor lor 

cu caracter personal. 

 
 

Pe de altă parte, marea majoritate a voluntarilor care au răspuns la chestionar ar recomanda utilizarea 

platformei ESC-2-Learn viitorilor voluntari. 

 

2. Rezultatele chestionarelor completate de ONG-urile gazdă și de trimitere 

2.1 Informații generale 

 

Acest sondaj a colectat opiniile a 117 membri ai ONG-urilor din diferite țări.  

Membrii intervievați au fost aproape în mod egal împărțiți între bărbați și femei. 
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Intervalul de vârstă al respondenților a fost variat, de la 19 la 70 de ani. Acest lucru ne permite să avem 

opinii complementare în funcție de experiențele activităților de voluntariat și de acompaniamentul 

voluntarilor. 

 
 

Am dorit să distribuim chestionarul partenerilor noștri europeni și euro-mediteraneeni, care organizează 

activități de voluntariat sau se ocupă de voluntari, astfel încât răspunsurile să poată fi variate cu o viziune 

mai largă. 

Țările vizate au fost România, Grecia, Tunisia, Franța, Maroc, Armenia, Austria, Bulgaria, Estonia, 

Ungaria, Italia, Liban, Nepal, Noua Zeelandă, Palestina, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia, Croația și 

Suedia. 
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2.2 Impactul modulelor electronice pentru ONG-uri 

 

Temele cursurilor care sunt cele mai relevante pentru ONG-uri sunt variate, depind de tema 

voluntariatului organizată de ONG-uri sau care au interes să-și trimită voluntarii. 

Într-adevăr, putem analiza că cursurile care par a fi cele mai relevante pentru ONG-uri sunt "A fi 

voluntar" urmat de "A trăi ecologic". Prin urmare, tema generală a pregătirii pentru voluntariat este de 

interes comun pentru majoritatea respondenților. Mai mult decât atât, tema ecologică adună mulți 

membri, o temă actuală și angajată de voluntariat.  

 

În plus, din chestionar au apărut și alte teme, printre care "Competențe esențiale", "Cultură și coduri 

culturale", "Antreprenoriat: design și management", "Arta gestionării conflictelor", "Competențe 

digitale" și "Schimbați-vă pentru a schimba lumea". 

 
 

Prin urmare, putem considera, prin aceste rezultate, că temele voluntariatului considerate relevante de 

ONG-uri sunt diverse. Cu toate acestea, luând în considerare faptul că temele mai generale sunt de 

interes comun, în special pregătirea pentru voluntariat, cultura și codurile culturale, gestionarea 

conflictelor într-un grup, competențele digitale sau angajamentul - acționând pentru schimbări pozitive. 

 

Pe de altă parte, subiectele de curs care par a fi mai puțin relevante pentru ONG-uri sunt "Construire de 

poduri prin CES", "CES - Iluminare - Evaluare - Partajare", "Analiză tranzacțională", "Curs de 

înscriere". Putem explica acest lucru prin faptul că majoritatea includ deja aceste teme în pregătirea lor 

pentru voluntariat cu voluntarii. 

 

În plus, am putea analiza prin chestionar că majoritatea membrilor ONG-ului care au răspuns la 

chestionar au fost de acord sau au fost total de acord că cursurile de e-learning sunt adecvate și în 

concordanță cu interesul și experiența participanților 

 

De asemenea, putem observa că majoritatea consideră că conținutul și cursurile corespund 

obiectivelor voluntariatului.  
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De asemenea, potrivit răspunsurilor, trainingurile la care au participat membrii ONG-ului par să-și fi 

îmbunătățit abilitățile tehnice, digitale și de e-tutoring. 

2.3 Impactul platformei și al proiectului pentru ONG-uri 

 

Impactul platformei și al proiectului în general pare să fie pozitiv pentru membrii ONG-urilor 

intervievate în cadrul sondajului nostru.  

Într-adevăr, majoritatea respondenților sunt de acord sau sunt total de acord că proiectul răspunde 

așteptărilor lor în ceea ce privește voluntariatul, contribuie la îmbunătățirea activității organizației lor 

cu tinerii / voluntarii, are un impact pozitiv asupra activității ONG-urilor și contribuie la îmbunătățirea 

calității implicării voluntarilor cu care lucrează ONG-urile. În plus, cifrele arată că aceștia consideră că 

calitatea muncii cu tinerii a fost îmbunătățită datorită experienței dobândite prin proiect.  

Sondajul a arătat, de asemenea, că proiectul oferă voluntarilor resurse reale pentru învățarea și 

îmbunătățirea implicării lor de voluntari, precum și pentru a oferi organizațiilor resurse importante 

pentru învățarea și lucrul cu voluntarii pentru a-și îmbunătăți abilitățile. 

Contextul proiectului a permis, de asemenea, cooperarea organizațiilor între ele și îmbunătățirea 

schimbului de experiență și practică între e-tutori și ONG-uri.  

În cele din urmă, conform răspunsurilor, proiectul a ajutat în cea mai mare parte la învățarea și sprijinul 

e-tutorilor (în special în locul și rolul lor) pentru acompaniamentul voluntarilor de către membrii ONG-

urilor. 

 
 

În ceea ce privește continuarea și obiectivele proiectului ESC-2-Learn, majoritatea membrilor ONG-

urilor menționează că se va forma o rețea mare de organizații și voluntari și va îmbunătăți activ 

platforma, cursurile și efectele pozitive ale proiectului vor continua să se răspândească. De asemenea, 

o serie consideră că majoritatea organizațiilor partenere vor continua să utilizeze resursele proiectului 

și să încerce să extindă impactul proiectului la un număr mai mare de beneficiari. 
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În cele din urmă, toți membrii ONG-ului care au răspuns au menționat că vor lua parte la proiect dacă 

acesta va fi reînviat. 

 

II. REZULTATELE INTERVIURILOR INDIVIDUALE 

1. Rezultatele interviurilor cu voluntarii înscriși pe platformă 

1.1 Informații generale 

 

În cadrul acestui studiu de impact al platformei ESC-2-Learn, am realizat 60 de interviuri cu utilizatorii 

platformei. Majoritatea persoanelor intervievate erau tineri care plecaseră sau doreau să plece ca 

voluntari. Astfel, 85% dintre intervievați au mai puțin de 30 de ani, iar 63,5% au plecat deja în străinătate 

pentru a face voluntariat sau vor pleca în curând.  

 

Datorită naturii multiculturale a proiectului, în eșantion sunt reprezentate mai multe naționalități: 

Franța, Tunisia, Maroc, Armenia, Statele Unite, Italia, Turcia, Spania, Portugalia, Polonia, România, 

Ucraina, Lituania, Noua Zeelandă și Hong Kong, Cambodgia, Rusia. 
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Mai mult decât atât, domeniile de acțiune ale participanților sunt variate, fie că sunt studenți, în căutarea 

unui loc de muncă sau în viața activă. Asociațiile și relațiile strânse (familie, prieteni) joacă un rol 

important în difuzarea platformei. Dintre cei 60 de respondenți, 38 cunoșteau platforma ESC-2-Learn 

datorită unei asociații și 11 datorită unui prieten apropiat. 

1.2 Experiența utilizatorului 

 

În timpul interviurilor, am căutat să aflăm despre experiența utilizatorului participanților. Experiența 

utilizatorului include modul în care navigarea pe site-ul web este resimțită de utilizatori. Criteriile de 

ergonomie, claritate și viteză ale site-ului sunt luate în considerare. Aceste criterii sunt importante 

pentru atractivitatea unui site web și joacă un rol important în loialitatea față de platformă. 

 

Conform sondajului nostru, utilizatorii sunt, în general, mulțumiți, chiar dacă subliniază unele puncte 

de îmbunătățit.  

 

Participanții la sondajul nostru au citit în medie între 6 și 7 cursuri din cele 30 de module disponibile 

pe platformă. Au ales cel mai adesea în funcție de interesele lor. 

 

Ideea de a aduna cursuri variate și utile este salutată de mulți respondenți. Ei subliniază importanța 

reunirii cunoștințelor la fel de diverse precum ecologie, educație prin artă, managementul conflictelor 

etc. pe același site web.  

 

Mulți respondenți apreciază designul colorat și ușor de utilizat al platformei. Ei insistă asupra 

importanței imaginilor și titlurilor care fac cursurile atractive.   

 

Mai mult decât atât, navigarea li se pare simplă și intuitivă. Unii dintre ei sunt familiarizați cu acest tip 

de platformă, sunt obișnuiți să navigheze pe site-uri precum moodle și, prin urmare, își găsesc rapid 

rulmenții pe platformă. Accesarea și înscrierea la cursuri este ușoară. Navigarea și explorarea sitului 

sunt fluide. Harta interactivă care prezintă diferitele proiecte de voluntariat din întreaga lume este un 

punct forte al site-ului în funcție de utilizatori. Feedback-ul este foarte pozitiv cu privire la utilizarea 

generală a platformei, percepută ca practică și ușor de utilizat. 

 

În timp ce majoritatea utilizatorilor spun că nu au întâmpinat dificultăți în utilizarea platformei, unii 

utilizatori au împărtășit critici pe care le au cu privire la înregistrarea și navigarea pe platforma ESC-2-

Learn. 
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Două persoane menționează dificultățile lor în crearea unui cont pentru înregistrare. Pentru ei, le lipsește 

claritatea și durează prea mult timp.  

De asemenea, lungimea modulelor este criticată de unii utilizatori, care sunt puțini la număr. De 

asemenea, există uneori un dezechilibru în cantitatea de informații pe curs: unele sunt foarte pline, în 

timp ce altele sunt mai ușoare. Potrivit unui utilizator, platforma este consumatoare de timp, în special 

pentru că este foarte ocupat cu celelalte activități ale sale.  

În ceea ce privește dezavantajele tehnice ale site-ului, trei persoane subliniază viteza de încărcare lentă 

a paginilor unor cursuri.  

O persoană împărtășește, de asemenea, problemele întâmpinate în utilizarea platformei pe telefoanele 

mobile. Platforma este mai puțin ușor de obișnuit la telefon decât pe computer, potrivit ei.  

 

Principalul avantaj al e-learning-ului este de a putea comunica fără frontiere. Pe platformă, am dezvoltat 

un sistem de mesagerie accesibil tuturor participanților, astfel încât aceștia să poată discuta între ei, 

precum și un sistem de e-mentor pentru a avea un referent prin intermediul site-ului în timpul 

voluntariatului.  

 

 
 

În timpul interviurilor, unii respondenți au confirmat importanța acestor elemente, dar, în majoritate, 

sistemul de chat și e-mentor este puțin cunoscut și puțin folosit de respondenți. Într-adevăr, doar 15% 

dintre ei au comunicat cu alți utilizatori sau cu un e-mentor pe platformă. Aceasta este o facilitate care 

merită să fie dezvoltată și promovată în continuare, deoarece este considerată importantă de către 

utilizatorii platformei ESC-2-Learn. 
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1.3 Evaluarea calității conținutului 

 

După evaluarea experienței de utilizare a platformei în sine, este important să cunoaștem opinia 

participanților cu privire la conținutul cursurilor și pedagogia acestora. 

 

Respondenții afirmă că conținutul cursurilor este util și chiar esențial pentru voluntariat. Cursurile sunt 

în concordanță cu activitățile voluntarilor. Modulele privind activitățile cu copiii sunt recomandate în 

special deoarece voluntarii internaționali sunt adesea responsabili de acest tip de activitate. Această 

platformă este un real ajutor și oferă informațiile potrivite pentru a reuși să facă voluntariat.  

În plus, mulți utilizatori explică faptul că cursurile oferite pe platforma ESC-2-Learn sunt, de asemenea, 

utile în viața lor personală și profesională. Module precum "Salvarea vieților altora" și "A trăi ecologic"  

sunt adesea citate pentru a ilustra acest punct. 

 

Opinia generală este în mare parte pozitivă. La întrebarea "Cum găsiți platforma și cursurile în general? 

Doriți să schimbați ceva?", 60% dintre respondenți nu vor să schimbe nimic. 

 
 

Cu toate acestea, unii utilizatori sunt critici. 12 persoane atrag atenția asupra dezechilibrului dintre 

modulele oferite pe platformă. Potrivit acestora, unele module ar merita să fie mai aprofundate. 
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O minoritate de utilizatori menționează că ei consideră pedagogia prea formală. Ar prefera să aibă mai 

puțin text și mai mult video. De asemenea, mai mulți utilizatori sugerează înlocuirea textelor cursului 

cu videoclipuri scurte și / sau imagini și desene animate pentru a face cursurile mai ușor de accesat. 

 

2. Rezultatele interviurilor realizate cu ONG-urile gazdă și de trimitere 

2.1 Informații generale 

 

Un total de 30 de interviuri telefonice au fost realizate cu ONG-uri care au experimentat platforma 

noastră. Cele mai multe dintre aceste 30 de asociații fac parte din rețelele respective ale celor trei 

parteneri de proiect, astfel că mulți dintre ei sunt francezi, români și greci. Altele au sediul în Turcia, 

Maroc, Suedia, Estonia sau Portugalia. Putem cita în special următoarele exemple: 

 

- Centrul European Robert Schuman (Franța) 

- Grupul cercetașilor din Strasbourg-Neudorf (Franța) 

- Asociația Marocains Solidaires sans Frontières (Maroc) 

- Asociația Isaaf Jerada - Solidaritate și Dezvoltare (Maroc) 

- Asociația Care2travel (România) 

- SoliDare - Asociația Copii din Sanul Familiei (România) 

- și așa mai departe. 

 

 
 

Aceste structuri sunt în mare parte ONG-uri, altele sunt organizații europene. Fie că se află în domeniile 

social, educațional, integrat, cultural sau de dezvoltare, toți acești actori primesc sau sunt în contact cu 

voluntarii și, prin urmare, constituie un eșantion foarte interesant pentru acest studiu de impact, în acest 

caz în contextul interviurilor individuale. 

2.2 Evaluarea platformei 

 

 Aceste interviuri cu asociațiile le-au oferit posibilitatea de a evalua platforma noastră. Au fost 

luați în considerare mai mulți indicatori: satisfacerea așteptărilor lor și a nevoilor voluntarilor lor, 

relevanța cursurilor propuse, avantajele și dezavantajele observate, precum și posibilele sugestii de 

îmbunătățire pentru viitorul proiectului.  
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Prima întrebare se referea la așteptările organizațiilor și la răspunsurile pe care le-am dat. Pentru 21 din 

cele 30 de structuri chestionate, platforma și-a îndeplinit așteptările. 6 nu a avut de fapt nici o așteptări 

specifice și alte 3 au rămas foarte evaziv. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu a exprimat că au 

așteptări neîndeplinite. 

 

 
 

Dintre cele 30 de organizații chestionate, 26 consideră că cursurile sunt relevante și răspund nevoilor 

voluntarilor lor. Restul de 4 au o opinie mai mixtă:  

● Unul dintre intervievați reprezintă o asociație care nu aparține CES și, prin urmare, remarcă 

faptul că modulele sunt foarte centrate în jurul acestuia din urmă; 

● Un altul a remarcat că cursurile propuse sunt relevante pentru tinerii fără experiență de 

voluntariat, dar că, în opinia ei, cursurile sunt prea de bază pentru cineva care are deja o anumită 

experiență; 

● O altă asociație nu comentează pentru că nu a colectat încă suficient feedback de la voluntarii 

săi pentru a da un aviz definitiv; 

● În cele din urmă, o respondentă recunoaște că cursurile sunt interesante, deși nu toate sunt 

relevante pentru activitățile ONG-ului său. 

Apoi i-am întrebat pe respondenți, sub formă de întrebări deschise, care cred ei că sunt succesele 

proiectului nostru, adică punctele forte care trebuie consolidate. Printre aceste puncte forte, unele au 

fost menționate de mai multe ori și, astfel, par să iasă în evidență: 

- Platforma este plăcută din punct de vedere estetic, este plăcut să o navighezi 

- Resursele sunt foarte variate si adunate in același site 

- Această inițiativă consolidează egalitatea de șanse între tinerii care au acces gratuit la aceste 

resurse și instrumente 

- E-learning-ul este văzut ca un atu major (ajunge mai ușor la tineri, întărește accesibilitatea de 

la distanță, este în concordanță cu vremurile) 

- Harta interactivă este un instrument interesant care oferă oportunități concrete pentru 

utilizatori 

- Proiectul consolidează cooperarea între asociații, între voluntari și între asociații și voluntari 
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- Cursurile propuse par să răspundă nevoilor reale identificate de voluntari 

Alte avantaje au fost citate de ONG-urile intervievate, inclusiv natura inovatoare a proiectului, 

accesibilitatea și ușurința de utilizare a acestuia, precum și dimensiunea sa multilingvă. Aspectul de 

"formare școlară" a fost considerat și "satisfăcător pentru beneficiari", la fel ca și adeverințele eliberate 

la finalul cursului, care au fost considerate "motivante". În timp ce unul dintre respondenți a apreciat că 

cursurile propuse ar putea "corespunde tuturor profilurilor voluntarilor", un altul a apreciat pozitiv 

utilizarea interacțiunilor simulate ca exerciții adesea propuse în module, descriind-o ca fiind "un 

instrument foarte bun pentru dezvoltarea personală și socială". În cele din urmă, acest proiect reunește 

tineri europeni din diferite țări și îi conduce să descopere noi limbi și culturi, care a fost evidențiat ca 

un punct foarte important 

 

Pe de altă parte, am întrebat ONG-urile intervievate care sunt dezavantajele, problemele care 

trebuie remediate sau lacunele care trebuie completate în platformă. Un element a apărut în mod repetat: 

faptul că unele cursuri sunt puțin prea generale, nu merg suficient de departe în reflecție și ar putea fi 

puțin mai aprofundate. Alte preocupări care trebuie corectate sau dificultățile întâmpinate au fost, de 

asemenea, subliniate, iată principalele:  

- Unii respondenți s-au confruntat cu dificultăți tehnice în înregistrare 

- Alții nu stăpâneau neapărat toate acronimele folosite (de exemplu, CES) 

- Potrivit unora, subiectele modulului ar putea fi mai bine organizate, după temă, de exemplu 

- Platforma nu are încă suficienți utilizatori, ceea ce limitează interesul forumului 

- Unele cursuri sunt puțin prea lungi, potrivit unuia dintre respondenți 

- Din punct de vedere tehnic, distincția dintre limba cursurilor și limba site-ului a fost puțin 

neclară pentru unii, în măsura în care există doi parametri diferiți 

- Alții au deplâns numeroasele e-mailuri automate în urma înregistrării pentru fiecare curs, care 

le-au "înfundat" cutia poștală. 

 

În cele din urmă, ultima întrebare adresată ONG-urilor în timpul interviurilor individuale se 

referea la orice sugestii pe care doreau să ni le împărtășească pentru îmbunătățirea și susținerea 

proiectului. S-au făcut diverse sugestii.  

 

Unii s-au preocupat de cursurile în sine: unele ONG-uri au sugerat noi teme pe care ar dori să le vadă 

abordate în module, cum ar fi o introducere în Uniunea Europeană și problemele sale, o alta privind 

sănătatea mintală, "voluntourismul" sau situațiile cu care se confruntă voluntarii aflați în misiune. Un 

respondent a cerut, de asemenea, ca cursul de gestionare a emoțiilor să fie aprofundat oarecum. În plus, 

ideea a fost formulată pentru a genera o foaie de sinteză la sfârșitul fiecărui modul, rezumând 

informațiile principale, astfel încât utilizatorul să le poată păstra sau imprima așa cum și-a dorit. CERS 

(Centre Européen Robert Schuman) a remarcat că adăugarea limbii germane ca a cincea limbă de 

învățare ar putea fi relevantă, "în special pentru o inițiativă de la Strasbourg", chiar dacă aceasta 

înseamnă extinderea - pe termen lung - la 24 de limbi europene. 

Alte idei de adăugiri și evoluții viitoare au fost, de asemenea, formulate cu privire la platformă într-un 

sens mai larg. De exemplu, a fost sugerată crearea unei file de informații alimentate de tutorii 

electronici: acest lucru ar permite voluntarilor care utilizează site-ul să știe unde se află tutorii 

electronici și, eventual, să-i contacteze direct la fața locului, în sediul ONG-ului lor. O altă asociație și-

a exprimat dorința de a vedea o secțiune dedicată structurilor de găzduire a voluntarilor; potrivit acestei 

asociații, o astfel de vizibilitate ar putea "face oportunitățile mai concrete în ochii beneficiarilor". În 

ceea ce privește harta interactivă, un respondent a subliniat că cerința de vârstă pentru misiunile de 

voluntariat nu a fost neapărat specificată și că acest lucru ar beneficia de pe urma adăugării.  
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În ceea ce privește diseminarea proiectului, au fost făcute mai multe observații, în special faptul că a 

fost nevoie de mai multă publicitate pentru a face proiectul cunoscut mai multor voluntari, dar și elevilor 

și profesorilor din școli, într-o abordare a educației civice. În cele din urmă, de mai multe ori s-a sugerat 

că ONG-urile care doresc să utilizeze instrumentul ESC-2-Learn ar trebui să aloce sloturi dedicate 

pentru urmărirea modulelor, astfel încât voluntarii să poată dedica timp platformei, fără a afecta timpul 

liber. 

2.3 Calitatea de membru și angajamentul 

 

  Dintre cele 30 de persoane intervievate, 5 deplâng lipsa de claritate a conceptului în sine. Prin 

urmare, este clar că pentru persoanele care nu sunt neapărat familiarizate cu e-tutoring, principiul nu 

este neapărat suficient de vizibil și de accesibil pe site (ghidul e-tutorelui accesibil în fila "Resurse" de 

pe pagina de pornire a platformei). Cu toate acestea, rolul a fost clar pentru 22 din 30 de persoane - 3 

persoane nu au dorit să răspundă la această întrebare. 

 

Într-o altă măsură, 15 persoane spun că sunt gata să devină un e-tutore. Trei persoane ar fi dispuse să-

și asume acest rol în anumite condiții: "dacă au timp", dacă munca care trebuie făcută este "nu prea 

grea", "nu e redundantă" cu celelalte activități de supraveghere. Celelalte 9 persoane intervievate nu 

doresc să devină e-tutore. În general, cei care spun că sunt dispuși să participe sunt motivați de dorința 

de a ajuta, de a informa, de a se face utili, în timp ce cei care nu o justifică printr-o lipsă de timp. 
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III. ANALIZA REZULTATELOR CHESTIONARELOR ȘI  INTERVIURILOR 

1. Perspective incrucisate - Nevoi identificate la inceputul proiectului si 

rezultatele 

 

Pe baza unei analize comparative între raportul global al primului sondaj de proiect: "Studiu de cercetare 

pentru detectarea nevoilor specifice în ceea ce privește formarea și sprijinul beneficiarilor (voluntarii 

CES) și organizațiile gazdă" (https://www.esc2learn.org/ressources/) și sondajul de impact al 

proiectului scris mai sus, putem elabora o comparație între așteptările inițiale ale voluntarilor și ONG-

urilor și rezultatele obținute. 

 

În primul rând, a fost respectată crearea a 10 noi module electronice pe temele de formare analizate în 

cadrul primului sondaj, în special pe teme precum: cultură, antreprenoriat, comunicare, incluziune și 

solidaritate, obiective și metode de învățare, comunicare non-violentă, abilități esențiale, meditații și e-

tutoring, comunicare online. 

1.1 Opinii încrucișate despre voluntari 

 

De fapt, putem menționa că temele căutate inițial de voluntari în primul nostru sondaj au fost: cultură, 

artă, limbi străine, mediu, antreprenoriat, voluntariat, educație, sănătate și prim ajutor, comunicare, 

incluziune și solidaritate. 

În acest sens, putem analiza că toate aceste teme au fost respectate în crearea modulelor electronice ale 

platformei noastre ESC-2-Learn.  

Mai mult decât atât, putem observa că aceste teme adună modulele electronice considerate cele mai 

relevante de către voluntari în cel de-al doilea sondaj, și anume "A fi voluntar", "A salva viețile altora", 

"Gestionarea emoțiilor", "A trăi ecologic", "Abilități esențiale", "Cum să îmbunătățim abilitățile de 

limbă străină", "Antreprenoriat", "Cultură și coduri culturale", "Privind spre viitor", "Lucrul cu copiii 

mici prin artă" și "Arta gestionării conflictelor". 

În plus, în așteptările inițiale s-a căutat ca modulele electronice să se bazeze pe diferite metode de 

învățare (kinestezice, vizuale și auditive). Faptul de a propune diverse activități (test, documente de 

creat, video de vizionat, text de umplere a golurilor, scris, citit...), în modulele electronice, ne-a permis 

să respectăm această așteptare. Într-adevăr, am multiplicat metodele de învățare pentru a adapta 

modulele electronice la un public mai larg. De asemenea, este disponibil un modul specific privind 

metodele și activitățile de educație non-formală. 

În cel de-al doilea sondaj, voluntarii au remarcat, de asemenea, că modulele electronice au fost atractive 

din punct de vedere vizual, interactive, practice, implicându-se cu conținut interesant, util și satisfăcător. 

Prin urmare, temele cursului sunt diverse și respectă așteptările inițiale. În special, voluntarii au 

remarcat în cel de-al doilea sondaj că modulele electronice sunt utile, esențiale și în concordanță cu 

activitățile de voluntariat, care este scopul preconizat al proiectului ESC-2-Learn. Așa cum am 

menționat anterior, 60% dintre persoanele intervievate în cel de-al doilea sondaj nu doresc să schimbe 

nimic în platforma actuală.  

În primul sondaj, s-a sperat, de asemenea, că voluntarii vor avea un e-tutore care să le ofere informațiile 

necesare, că va fi disponibil, că va asculta nevoile voluntarilor și că vor menține o relație de încredere. 
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În acest sens, am menționat deja că platforma permite voluntarilor să ia legătura cu ușurință cu un e-

tutore și că acești e-tutori sunt disponibili rapid pentru a răspunde la orice probleme pe care le-ar putea 

avea cu platforma, conținutul cursurilor sau orice altceva. Majoritatea e-tutorilor par a fi accesibili 

pentru a însoți voluntarii în cursul și pregătirea lor online, dacă este necesar. 

Mai mult decât atât, crearea tuturor modulelor electronice, a videoclipurilor tutorial, a hărții interactive, 

a chat-ului... permite dezvoltarea abilităților care au fost considerate esențiale în timpul primului sondaj: 

comunicare, deschidere, altruism și bunăvoință față de ceilalți, încredere în sine, adaptare, motivație și 

curiozitate. 

1.2. Examinarea încrucișată a ONG-urilor 

 

În timpul primului nostru sondaj de opinie, membrii ONG-urilor au menționat că ar fi relevant să existe 

cursuri de formare privind cultura țării gazdă pentru voluntari, precum și în ceea ce privește mentoratul. 

Aceste module electronice au fost create în timpul celui de-al doilea sondaj. 

În plus, instruirile căutate de ONG-uri au fost: însoțirea și informarea voluntarilor, obiectivele și 

metodele de învățare, comunicarea non-violentă și gestionarea conflictelor. Prin urmare, aceste teme au 

fost îndeplinite de mai multe module electronice prezente pe platformă, printre care: "Metoda și 

activitățile de educație non-formală", "A fi voluntar", "CES-iluminare-evaluare-partajare", "Perspective 

asupra viitorului", "Arta gestionării conflictelor", "Urmărirea căii de învățare în timpul CES", "Cultură 

și coduri culturale", "Gestionarea emoțiilor", "Călătoria eroului CES", "Analiza tranzacțională", "Cursul 

de formare inbound", "Preluarea controlului asupra experienței CES," "Schimbă-te să Schimbi Lumea" 

și "e-Tutor Training". 

În cel de-al doilea sondaj, modulele electronice considerate cele mai relevante rămân consecvente: "A 

fi voluntar", "A trăi ecologic", "Abilități esențiale", "Cultura și coduri culturale” ”Schimbă-te să 

Schimbi Lumea ". 

Platforma, prin numeroase module de e-learning (în special "Abilități esențiale", "Incluziune și 

solidaritate", "A fi voluntar"...) a reușit, de asemenea, să dezvolte abilitățile căutate de ONG-uri pentru 

voluntari, în special motivația, înțelegerea, organizarea, responsabilitatea și deschiderea.  

Al doilea sondaj a arătat că ONG-urile au considerat că cursurile de e-learning sunt adecvate, în 

concordanță cu interesul și experiența voluntarilor, precum și cu obiectivele voluntariatului. În special, 

platforma le-a oferit cursuri de formare tehnică, digitală și de mentorat.  

Așa cum am menționat mai sus, proiectul și platforma contribuie astfel la îmbunătățirea activității 

organizației lor cu voluntari, au un impact asupra ONG-urilor și contribuie la îmbunătățirea calității 

implicării voluntarilor cu care lucrează ONG-urile. 

Acest lucru permite voluntarilor să dobândească resurse reale pentru învățarea și îmbunătățirea 

implicării voluntarilor. Iar ONG-urile câștigă resurse importante pentru a învăța și a lucra cu voluntari 

pentru a-și îmbunătăți abilitățile. În plus, ONG-urile au remarcat, că această platformă a îmbunătățit și 

cooperarea ONG-urilor pentru a îmbunătăți schimbul de experiență și practici între e-tutori și ONG-uri.  

Într-adevăr, interesul ONG-urilor este în creștere: s-a planificat ca 90 de ONG-uri să răspundă la 

chestionarul online, dar 118 au răspuns în cele din urmă. 

Ca atare, platforma corespunde așteptărilor lor, nu există așteptări neîndeplinite. Mai mult decât atât, 

majoritatea persoanelor intervievate doresc să devină e-tutori, ceea ce dezvăluie un aspect pozitiv al 

impactului platformei. 
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Acest lucru corespunde așteptărilor inițiale ale ONG-urilor, dar și obiectivelor generale ale proiectului 

ESC-2-Learn. 

2. Proiectul ESC-2-Learn: puncte pozitive și puncte de îmbunătățit 

2.1. Puncte pozitive ale proiectului ESC-2-Learn, identificate de ONG-uri și voluntari 

 

Mai multe puncte pozitive au fost remarcate de membrii ONG-urilor. Într-adevăr, respondenții au 

menționat că platforma este estetică, ușor de utilizat și plăcută de navigat; resursele sunt foarte variate 

și adunate în același loc; inițiativa consolidează egalitatea de șanse între tinerii care au acces gratuit la 

aceste resurse și instrumente.  

Harta interactivă a fost, de asemenea, menționată ca un aspect apreciat, un instrument util și interesant 

care oferă oportunități concrete utilizatorilor.  

În general, e-learning-ul este văzut ca un atu major, iar cursurile oferite par să răspundă nevoilor reale 

identificate de voluntari într-un mod interactiv. 

 

Alte avantaje au fost citate de ONG-urile intervievate, în special natura inovatoare a proiectului cu 

dimensiunea sa multilingvă.  

Potrivit ONG-urilor, aspectul de e-learning al platformei s-a dovedit a fi plin de satisfacții pentru 

beneficiari, recompensați de certificatele livrate la finalul cursului, care îi motivează.  

Mai mult, cursurile par să corespundă tuturor profilurilor voluntarilor, potrivit membrilor ONG-urilor.  

Acest proiect reunește, de asemenea, tineri europeni din diferite țări și îi determină să descopere noi 

limbi și culturi. 

În cele din urmă, proiectul consolidează cooperarea dintre asociații, între voluntari și între asociații și 

voluntari. 

 

Voluntarii au apreciat și designul platformei, care este plăcut și ușor de utilizat. Ei insistă asupra 

importanței imaginilor și titlurilor care fac cursurile atractive.   

Mai mult decât atât, ei găsesc navigarea simplă și intuitivă, mai ales prin această platformă Moodle pe 

care sunt obișnuiți să o folosească prin intermediul altor site-uri web. Accesarea și înscrierea la cursuri 

este ușoară. Navigarea și explorarea sitului este fluidă.  

În plus, harta interactivă care prezintă diverse oportunități de voluntariat și, astfel, a stârnit un interes 

real în rândul utilizatorilor.  

Utilizarea generală a platformei are feedback pozitiv, perceput ca fiind convenabil și ușor de obișnuit. 

2.2. Arii de îmbunătățit a proiectului ESC-2-Learn identificate de ONG-uri și voluntari 

 

Unele puncte de îmbunătățire au fost evidențiate de membrii ONG-urilor și de voluntari. 

Într-adevăr, o minoritate de respondenți la chestionare și interviuri a menționat că ar fi posibil să se 

meargă mai departe cu cursuri mai aprofundate. 

Înregistrarea a fost uneori complicată pentru unele persoane, în special pentru cei care foloseau 

platforma pe telefoanele lor mobile; utilizarea platformei pe un telefon mobil a fost menționată de unii 

ca fiind mai complicată, platforma este mai puțin ușor de obișnuit decât pe computer; prezentarea 

modulelor electronice ar putea fi mai clasificată; unele dintre cursuri par un pic cam lungi. 

În cele din urmă, unii utilizatori ar dori să aibă mai puțin text și mai mult video. 
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3. Sugestii făcute de respondenți 

 

Respondenții au făcut mai multe sugestii. 

 

Într-adevăr, membrii ONG-urilor și voluntarii intervievați au sugerat că modulele electronice ar trebui 

să fie organizate pe teme de pe platformă, pentru a le facilita găsirea drumului; Noi teme ale modulului 

au fost sugerate de membrii ONG-urilor, cum ar fi o introducere în Uniunea Europeană și problemele 

sale, sănătatea mintală, "voluntourismul" sau situațiile cu care se confruntă voluntarii în misiune și 

aprofundarea cursului de gestionare a emoțiilor; pentru voluntari, unele module ar merita să fie mai 

aprofundate; de asemenea, a fost sugerată o foaie de sinteză, pentru a avea un rezumat al principalelor 

informații ale fiecărui modul. Această foaie rezumativă poate fi descărcată la terminarea cursului; de 

asemenea, ar fi relevant pentru unii să extindă traducerea platformei la cele 24 de limbi europene; un 

glosar ar putea fi, de asemenea, adăugate pe platformă pentru a explica unele dintre acronimele utilizate. 

 

În general, s-a sugerat să se permită voluntarilor care utilizează platforma să găsească locația e-tutorilor 

pentru a-i contacta direct la fața locului, în sediul ONG-ului lor. 

 

În ceea ce privește diseminarea proiectului, au fost făcute mai multe observații, printre care și faptul că 

proiectul ar putea fi comunicat mai mult în școli, universități, licee... Într-o abordare a educației civice.  

 

În cele din urmă, ONG-urile și voluntarii au sugerat că platforma ar putea fi mai bine adaptată pentru a 

fi utilizată pe telefon, ar putea fi creată o aplicație mobilă.  
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