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1 Introducere 
 

Proiectul OUTDOC a fost creat cu scopul de a contribui la capacitatea de inserție profesională a 

doctoranzilor în companiile europene ce activează în domenii emergente. În acest scop, a fost 

elaborat un program inovator de formare online pentru ca aceștia să dobândească noi 

competențe și competențe de care vor avea nevoie pentru a accesa aceste locuri de muncă în 

viitorul apropiat.  

Prezentul ghid descrie metodologia de lucru urmată pentru proiectarea conținutului de învățare 

pentru cursul de formare online propus prin proiectul OUTDOC, precum și o descriere a 

principalelor obiective urmărite de predarea acestui curs de formare bazat pe competențe. 

Acesta include, de asemenea, o descriere a profilului studentului și note succinte privind 

posibilitățile de evaluare și monitorizare a participanților la programul de îndrumare. 

 

Lista competențelor gestionate de  program este: 

1. Auto-motivare și inițiativa 

2. Organizarea muncii 

3. Responsabilitate 

4. Flexibilitatea și adaptarea 

5. Comunicare orală 

6. Comunicare scrisă 

7. Creativitatea 

8. Munca în echipă 

9. Rezolvarea conflictelor și luarea deciziilor 

10. Etica profesională 

 

 

 

2 Firele unificatoare ale programului 
 

Programul actual de formare este structurat în jurul a trei fire unificatoare care asigură coerența 

și unitatea conținutului educațional conceput.  
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2.1 Concentrarea pe capacitatea de inserție profesională 
 

Primul fir unificator este legat de accentul pe capacitatea de inserție profesională, care este 

rezultatul final ce a modelat toate deciziile educaționale luate la scrierea conținutului original. 

Capacitatea de inserție profesională este definită  ca fiind capacitatea de a ne adapta 

circumstanțele noastre personale și profesionale, capacitățile, competențele și cunoștințele 

noastre la nevoile pieței forței de muncă în momentul în care ne angajăm într-un proces de 

outplacement.  

Primul impact asupra capacității de inserție profesională — firește — rezultă din selectarea celor 

10 competențe, extrase dintr-un studiu la care au participat 250 de companii europene care 

lucrează în sectoarele emergente. Astfel, alinierea conținutului la cerințele angajatorilor în 

scenariul actual de ocupare a forței de muncă este asigurată datorită sursei utilizate pentru 

selectarea acestora. 

Al doilea impact reiese din actualitatea întregului conținut creat, care se bazează ferm pe 

practica profesională aici și acum. Toți cei care au participat la crearea conținutului original sunt 

profesioniști activi,  având atât cunoștințele teoretice cât și cele practice pentru a le scrie, dar 

au contribuit, de asemenea, prin sfaturi cheie și instrumente din propriile experiențe 

profesionale, aducând o valoare adăugată importantă conținutului creat. 

Al treilea și ultimul impact este legat de încorporarea resurselor tehnologice și a instrumentelor 

digitale ca parte naturală și esențială a conținutului educațional. Noile tehnologii fac parte 

integrantă din toate profesiile moderne, iar asimilarea lor de către medici trebuie să fie totală 

pentru a-și îmbunătăți capacitatea de inserție profesională.  

 

2.2 Abordarea intersectorială și indexarea conținutului 
 

Al doilea fir unificator care a guvernat proiectarea conținutului este legat de două concepte 

strâns legate de esența competențelor: natura transversală și indexarea acestora. 

Competențele sunt — prin natura lor — instrumente și abilități utile, a căror învățare poate fi 

pusă în practică în orice situație și cadru după ce au fost asimilate, atât în viața personală, cât și 

în practica profesională. Și obiectivul global al acestui proiect, care este tocmai de a ajuta 

doctoranzi în căutarea activă a locurilor de muncă, implică în sine o hibridizare a ambelor planuri 

— personal și profesional — în măsura în care această căutare trebuie să fie o sarcină personală 

cu normă întreagă, deși nu poate fi caracterizată ca o sarcină profesională , având în vedere că 

aceasta nu este legată de nici o companie sau instituție și, evident, nu va genera niciun venit. 

Această etapă intermediară — „no man’s land" al outplacementului — implică, prin urmare, 

necesitatea de a activa întregul potențial al studenților. Am dorit să adăugăm această trăsătură 
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esențială conținutului prin exemple și activități care combină atât situații personale, cât și 

profesionale.  

În plus, în mare parte datorită esenței transversale a competențelor, prezentul program de 

formare oferă o indexare continuă a conținutului. Aici definim indexarea ca fiind organizarea 

conceptelor, astfel încât acestea să poată fi găsite rapid și eficient în cadrul celor 10 competențe. 

Există diverse tehnici și metodologii în acest curs care ar putea fi aplicabile, asociate  și chiar 

extinse diferitelor competențe. Pentru aceste cazuri, se subliniază textul care încurajează 

participanții să viziteze competențe similare, cu scopul de a le completa cunoștințele.  

 

2.3 Perspectiva inteligenței emoționale 
 

Al treilea fir unificator al proiectului este legat de perspectiva oferită de inteligența emoțională 

la dobândirea și formarea competențelor.  

Inteligența emoțională este definită în acest ghid ca fiind abilitatea de a recunoaște și identifica 

propriile emoții și de a ști cum să le gestionezi și să le controlezi pentru a favoriza — în loc de 

răzgândire sau chiar blocare — performanța și productivitatea noastră. Emoțiile se împletesc în 

viața noastră de zi cu zi, iar arena locului de muncă de astăzi necesită profesioniști care știu cum 

să-și controleze și să-și gestioneze emoțiile, atât personale, cât și în relațiile interpersonale.  

Doctoranzii investesc o cantitate imensă de timp în dobândirea unor cunoștințe specifice de 

știință. Instruirea inteligenței emoționale completează formarea tehnică, construind 

profesioniști compleți cu valoare adăugată distinctivă capabilă să iasă în evidență în competiție 

cu alți candidați pentru un loc de muncă. 

Având în vedere acest adevăr, accentul educațional al actualului program de formare se ocupă 

de necesitatea de a accesa piața muncii într-un mod transversal din perspectiva  

managementului emoțional, având în vedere că acest lucru este pozitiv nu numai pentru 

participanți, ci și pentru grupurile în care vor lucra și, în consecință, pentru organizațiile și 

instituțiile angajatoare. 

 

 

3 Indicele competențelor  
 

Un indice al fiecăreia dintre cele 10 competențe este prezentat mai jos, cu scopul de a prezenta 

domeniul de aplicare al conținutului realizat, precum și de a stabili și de a face vizibile anumite 

poduri care există între ele.  
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3.1 AUTO-MOTIVAREA ȘI INIȚIATIVA 

 

1. Surse motivaţionale. 

1.1. Tip de motivație. 

1.2. Teorii privind sursele de motivație 

 

2. Analiza surselor motivaționale. 

 

3. Impuls și inițiativă: orientarea acțiunilor 

3.1. Caracteristici care cuprind iniţiativa 

3.2. Orientări privind acțiunile pentru dezvoltarea inițiativei 

 

4. Revizuirea indicatorilor motivaționali: KPI 

4.1. Caracteristicile KPI 

 

 

3.2 2. Organizarea muncii  

 

1. Analiza activităților profesionale. 

1.1. Identificarea activităților profesionale. 

1.2. Prioritizarea sarcinilor/Matricea Eisenhower 

 

2. Pierderi de timp 

2.2. Cei mai comuni ”hoți de timp” 

2.2. Cum să împiedicați pierderile de timp să vă influențeze 

2.3. Importanța organizării locului de muncă 

− Birou 

− Computer: organizarea ierarhică a dosarelor 
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3. Structura sarcinilor pe blocuri 

3.1. Instrumente pentru structurarea și organizarea muncii 

− Instrumente de organizare a echipei: Trello, Asana 

− Instrumente pentru a rămâne concentrat: Forest, Focus 

− Integrarea e-mailului, calendarului și spațiului de stocare (Outlook și OneDrive) 

4. Managementul timpului din perspectiva inteligenței emoționale. 

4.1. Perspectiva inteligenței emoționale 

4.2. Evaluarea modului în care este gestionată munca și timpul 

4.3. Instrumente de management al timpului 

− Efectuați o listă de activități în așteptare. 

− Organizarea activităților în calendar  

− O Stabilirea obiectivelor SMART (specific, măsurabil, realizabil, relevant, 

încadrabil în timp) 

− Tehnica Pomodoro  

− Principiul Pareto (80 -20%) 

− Metoda listei ABC 

 

 

3.3 Responsabilitate 

 

1. Auto-cunoașterea și dezvoltarea atitudinilor personale 

1.1. Conștientizarea de sine: interese și motivații profesionale 

 

2. Importanța inteligenței emoționale la locul de muncă. 

 

3. Dezvoltarea sentimentului de apartenență la organizație 

 

4. Responsabilitatea pentru un management eficient al muncii. 

4.1. Responsabilitate cu privire la munca în echipă. 

4.2. Responsabilitate şi conducere.  

 



        

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA  10  Dezvoltarea materialelor de training OUTDOC 
 

 

 

 

 

 

3.4 FLEXIBILITATE și ADAPTABILITATE 

 

1. Relația directă între flexibilitate și adaptabilitate. 

 1.1. Ce înseamnă să fii echipat cu flexibilitate și adaptabilitate 

 1.2. Relația dintre flexibilitate și stres 

 

2. CUM SĂ DEZVOLȚI FLEXIBILITATEA ȘI ADAPTABILITATEA 

 2.1. Influența procesului de percepție 

 2.2. Credințele, motorul nostru în viață 

 2.3. Sentimente și emoții 

 3.4. Perceptarea pozitiv a locului de muncă 

 

3. COMPETENȚE SOCIALE ASOCIATE CU MEDIUL DE MUNCĂ 

3.1. Asertivitatea 

 3.2. Consecințele de a fi asertiv 

 

4. Orientări care reflectă faptul că suntem oameni flexibili și adaptabili 

4.1. Cum se poate detecta un nivel scăzut de flexibilitate 

 

 

 

3.5 Comunicare orală 
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1. Aspecte generale ale comunicării orale 

1.1. Limbajul verbal și nonverbal 

1.2. Pregătirea fizică și mentală: manipularea comunicării orale 

1.3. Credințe și emoții în comunicarea orală 

 

2. Factorii implicați în comunicarea orală 

2.1. Scopul și obiectivul comunicărilor noastre orale 

2.2. Oratorul: autocontrol  și încrederea în sine. 

2.3. Publicul. 

 

3. Eficacitatea comunicării orale 

3.1. Pregătirea și planificarea comunicării orale. Proiectarea prezentării și stadiului 

3.2. Instrumente și tehnologii asociate comunicării orale. 

3.3. Managementul timpului. 

3.4. Managementul stresului. 

 

4. Evaluarea rezultatelor. 

4.1. Asertivitatea 

4.2. Evaluarea prezentării și înregistrarea rezultatelor. 

  

 

3.6 Comunicarea scrisă 

 

1. Importanța comunicării scrise. 

1.1. Comunicări scrise la locul de muncă 

  Curriculum vitae 

 - Scrisoarea de intenție 

1.2. Abordarea comunicațiilor scrise 
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2. Genuri scrise. 

2.1. Articole ştiinţifice  

2.2. Eseuri 

2.3. Principii  

2.4. Rapoarte și prezentarea rezultatelor  

2.5. Scrierea de texte simplificate pentru publicul larg 

Comunicate de presă: 

- Articole pentru reviste  

 

2.6. Abilități pentru explicarea conceptelor complexe într-un limbaj simplu 

 

3. MODELE DE CITARE ȘI REFERINȚĂ 

3.1. APA 

3.2. MLA 

3.3. Instrumente de popularizare științifică și umanistă 

 

4. Scrierea în contextul digital. 

4.1. Stil 

4.2. Plagiat  

 

  

3.7 CREATIVITATEA ÎN MEDII PROFESIONALE  

 

1. Analiza gândirii perturbatoare/ Metodologiilor agile 

 1.1. Gândire perturbatoare 

 1.2. Cheile pentru dezvoltarea acesteia 

 1.3. Metodologii agile  

          - SCRUM. 

          KANBAN 

 

2. Sisteme de învăţare VAK/Resurse creative 
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 2.1. Vizual (ce vezi): gândire vizuală. 

2.2. 2.2 Auditiv (ce auzi): podcast. 

 2.3. Kinestezic (ce faci). 

 

3. Trăsături care maximizează creativitatea la locul de muncă 

 3.2. Spațiul de lucru 

 

4. Instrumente de analiză a perspectivei creative Instruire în creativitate pentru a 

impulsiona eficacitatea 

 4.1. Rutina creativă. 

  

 

3.8 Munca în echipă 

 

1. Caracteristicile echipelor de lucru 

1.1. Caracteristicile echipelor de lucru, „5 Cs” 

1.2. Instruirea echipelor de lucru 

 

2. Comunicarea și lucrul în echipă 

2.1. Importanța comunicării asertive în munca în echipă 

2.2. Stilurile de comunicare 

2.3. Abilități sociale 

 

3. Leadership și inteligență emoțională în munca în echipă 

3.1. Conducere 

3.2. - Inteligenţa emoţională: 

 

4. Sinergia în echipele de lucru și între echipe 

4.1. Sinergii 

4.2. Maturitatea echipei 
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4.3. 4.3 Relații între grupuri: soluționarea conflictelor 

 

 

 

 

3.9 9. Rezolvarea conflictelor și luarea deciziilor 

 

1. Conceptualizarea problemei/Procesul de analiză a problemelor 

1.1. Probleme și conflicte la locul de muncă: identificare și analiză  

1.2. Tipuri de conflicte la locul de muncă 

1.3. Fazele conflictului 

 

2. Abilități pentru prevenirea și rezolvarea problemelor sau a conflictelor legate de 

muncă. 

2.1. Pași pentru prevenirea conflictelor de muncă 

2.2. Abilități pentru rezolvare a problemei sau conflictului 

 

3. Procesul decizional și instrumentele de căutare a soluțiilor 

3.1. Cheia pentru rezolvarea eficientă a unui conflict 

3.2. Fazele pentru rezolvarea unei probleme la locul de muncă sau a unui conflict 

3.3. Instrumente și tehnici de soluționare a conflictelor în funcție de faze 

 

4. Planul de acțiune, punerea în practică și evaluarea procesului de soluționare a 

conflictelor 

             4.1. Planul de acțiune și punerea în aplicare 

             4.2. 4.2 Evaluarea procesului de soluționare a conflictelor. 

 

 

3.10 Etica profesională 
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1. Etica profesională și valorile etice 

1.1. Etică și valori etice 

1.2. Responsabilitate, perseverenţă, discreţie. 

1.3. Dreptate, onestitate şi loialitate. 

 

2. Tipuri de etică 

2.1. Etica personală.  

2.2. Etica profesională 

2.3. Etica socială. 

 

3. Etica profesională și aplicațiile sale practice  

3.1. Pentru ce este etica? Codurile oficiale de etică. 

3.2. Standarde personale, auto-analiză.  

 

4: Cum să vă dezvoltați propria etică pentru locul dvs. de muncă. 

4.1. Virtuțile angajatorului 

4.2. Virtutile angajatului: cele mai bune practici 

 

 

4 Obiective: 
 

Obiectivul global al proiectului de formare este de a contribui la capacitatea de inserție 

profesională a doctoranzilor în domenii emergente, cum ar fi energiile regenerabile, gestionarea 

deșeurilor, sectorul digital, inovația și tehnologia.  

 

4.1 Obiective generale 

 

Obiectivele generale ale programului de formare sunt: 
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- Pentru a oferi participanților informații actualizate și cursuri de calitate cu privire la cele 

10 competențe identificate ca fiind cele  necesare pe pieța muncii viitoare pentru 

doctoranzi 

 

- Instruirea participanților pentru a performa la locul de muncă în companiile din zonele 

emergente prin instruirea competențelor menite să le adapteze la viitoarele solicitări de 

angajare 

 

- Să favorizeze interacțiunile dintre participanții de la diferite universități europene 

implicate în program  

 

- Pentru a promova o îmbunătățire a competențelor lingvistice, utilizarea limbii engleze 

în acest scop ca limbă de lucru a consorțiului 

 

- Consolidarea competențelor digitale ale participanților prin intermediul unui sistem 

educațional bazat pe tehnologia e-learning, cu îndrumări personalizate 

 

4.2 Obiective specifice 
 

Obiectivele generale ale programului de formare sunt: 

- Să dobândească și să se antreneze  cele 10 competențe selectate 

 

- Instruirea participanților pentru a lucra în contextul muncii de astăzi, caracterizat prin 

mobilitate internațională, telemuncă și inovare continuă 

 

- Pentru a oferi participanților o viziune de ansamblu asupra instrumentelor pe care ar 

trebui să le utilizeze pentru a-și îmbunătăți efectiv capacitatea de inserție profesională 

 

- Pentru a învăța participanții cu metodologia și practica din realitatea unui loc de muncă 

 

- Pentru a le permite doctoranzilor să caute în mod activ locuri de muncă care să 

corespundă nivelului lor de studii și dorințelor, aspirațiilor și motivațiilor personale și 

profesionale 

 

5 Metodologia de lucru pentru crearea conținutului 
 

Acest program de instruire online a fost creat urmând liniile directoare regulate pentru 

proiectarea conținutului pentru mediile de e-learning.  
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Deciziile de predare au fost luate pornind de la ideea că învăţarea doctoranzilor trebuie să  fie în 

primul rând independentă (auto-învăţare). Astfel, funcțiile tutorelui care va lucra cu participanții 

la formarea lor pot fi legate de probleme care nu sunt legate exclusiv de conținut. De exemplu, 

acțiunile axate pe motivarea participanților, includerea propunerilor de lucru cooperative, cum 

ar fi participarea la forumuri sau chat-uri pentru curs, sau crearea colaborativă a cunoștințelor 

prin posibilitatea de a împărtăși și și de a comenta știri. Tutorii vor consolida, de asemenea, 

dobândirea teoretică a competențelor care susțin implementarea lor practică 

Procesul de proiectare pentru acest curs este format din cinci faze separate, care sunt detaliate 

mai jos. 

5.1 Crearea conținutului original 
 

Primul pas este de a crea conținut original. Așa cum am menționat, conținutul celor 10 

competențe a fost creat ad hoc de către profesioniști care sunt experți pe aceste teme.  

Această fază inițială s-a bazat pe serviciile de consultanță ale întregului consorțiu, cu scopul de 

a ajunge la acorduri reciproce cu privire la conținutul la care trebuie să lucreze. După stabilirea 

indexurilor de conținut, fiecare dintre specialiști a dezvoltat conținutul în scris. După finalizare, 

conținutul au fost împărtășiți cu ceilalți parteneri, care, la rândul lor, au oferit propuneri 

interesante de îmbunătățire a textelor inițiale. După unificarea tuturor contribuțiilor 

partenerilor, textul final a fost elaborat. 

Conținutul este structurat în jurul unei serii de conținuturi educaționale:  

1) Definiție 

Definiția fiecărei competențe a fost tratată printr-o dublă manieră: pe de o parte, în 

introducerea fiecăruia dintre subiecte și, pe de altă parte, prin crearea unor videoclipuri scurte 

de animație 2D cu personajul „Key”, care introduce participanții la curs într-un mod prietenos și 

abordabil, stabilind un explicarea succintă a competenței în cauză. 

 

2) Cuprins 

Conținutul este cea mai mare parte a cursului și este prezentată într-un format de lectură 

independent și interactiv. Participanții trebuie să citească tot conținutul pentru a trece la 

următorul subiect.  

Aceste conținuturi au fost concepute special pentru piața țintă previzionată sau în funcție de 

profilul studentului și anume doctoranzii din universitățile europene. Prin intermediul unui 

limbaj simplu, dar tehnic, calea teoretică și practică este detaliată pentru fiecare dintre 

competențe. 

 

3) Activități 
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Activitățile sunt inserate în conținutul competențelor, cu scopul de a oferi studenților mici 

exerciții practice în mod continuu pentru a asigura două aspecte fundamentale: în primul rând, 

învățarea este eminent practică și experiențială și, în al doilea rând, ca studenții să rămână 

concentrați  și interesați de curs prin aceste mici pauze în conţinut pentru a desfășura activităţile. 

Există două tipuri de activități:  

- Activităţi interactive: 

Solicitarea participanților să facă anumite acțiuni în cadrul cursului  înainte de a continua 

- Activităţi independente:  

Propuneri de activități pentru participanți pe care să le facă pe cont propriu, acestea 

necesitând reflecție sau un timp mai lung pentru a fi finalizate 

4) Testul final 

La sfârșitul fiecărei competențe există un mic test final pentru a evalua cât de bine au asimilat 

participanții conținuturile teoretico-practice. Acestea oferă timp pentru a reflecta asupra noilor 

posibilități oferite de curs în ceea ce privește propriile posibilități de angajare. 

Testul final are două părți: 

 - Test de autoevaluare: 

 Cinci întrebări care permit participanților să-și evalueze stăpânirea conținutului 

teoretico-practic.   

 - Activitate livrabilă: 

O mică activitate pentru studenți de a reflecta asupra competențelor dobândite și de a 

se adresa tutorelui lor prin intermediul platformei. Scopul acestei activități nu este atât 

evaluarea cunoștințelor învățate de studenți, ci reflectarea modului în care 

competențele dobândite  pot îmbunătăți șansa de angajare după finalizarea cursului. 

 

5) Bibliografie și resurse pentru a afla mai multe 

Există o secțiune bibliografică și resurse de interes la sfârșitul fiecărei competențe, astfel încât 

participanții să aibă referințe despre posibile lecturi viitoare, precum și link-uri digitale și 

instrumente pentru a pune în practică ceea ce au învățat. 

 

5.2 Proiectare instructivă 
 

A doua etapă este proiectarea instruirii, sau procesul prin care este creat mediul de învățare, 

precum și materialele necesare, cu scopul de a ajuta cursanții să dezvolte abilitățile de care au 

nevoie pentru a dobândi cunoștințele și abilitățile propuse în curs. Obiectivul urmărit este 
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planificarea şi secvenţierea conţinutului educaţional în cel mai dinamic şi eficient mod posibil 

pentru a favoriza asimilarea obiectivelor de învăţare în contextele e-learning. 

Spre deosebire de metoda cursurilor în sălile de clasă, în care povara de formare se bazează în 

principal pe acțiunile profesorului, în formarea online metoda de învățare depinde mult mai 

mult de învățarea independentă a cursanților. Toți participanții trebuie să acceseze conținutul și 

să le parcurgă în ritmul pe care fiecare dintre ei îl preferă, cu libertatea de a-și face propria 

planificare în conformitate cu interesele și abilitățile lor.  

În această fază, conținutul este reorganizat pe secțiuni, punându-se accentul pe obiectivele 

învățării online. 

 

  

5.3 Design grafic 
 

Faza de proiectare grafică este implementată în paralel cu procesul de proiectare instructivă, 

deoarece elementele vizuale și infograficele sunt fundamentale pentru a ajuta la asimilarea 

conținutului.  

Ne-am inspirat din jocul clasic Trivial Pursuit pentru crearea liniei grafice a proiectului, unde 

jucătorii trebuie să răspundă la întrebări pentru a obține „pene de brânză” și numai persoana 

care primește toate piesele poate considera învățarea ca fiind completă. Continuând cu această 

idee, fiecare dintre competențe este caracterizată de o culoare și o pictogramă identificatoare. 

Acest lucru permite o mare versatilitate pentru redarea grafică a conținutului, amestecând 

designul tradițional cu fotografii și detalii de natură infografică. 
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5.4 Digitalizare 
 

Următoarea fază a procesului este digitalizarea întregului conținut după finalizarea atât a 

desenelor grafice, cât și a celor educaționale, pentru a le găzdui pe platforma de învățare online. 

Am ales formatul SCORM pentru acest proces, deoarece este universal și poate interacționa cu 

orice tip de platformă LMS. Acest lucru înseamnă că proiectul va fi compatibil cu platformele de 

învățare online ale tuturor universităților europene, având în vedere că acestea se bazează pe 

această tehnologie. 

Valoarea adăugată a SCORM — în ceea ce privește alte formate de export de conținut 

educațional — este că poate genera rapoarte complete despre procesul de învățare al tuturor 

participanților și/sau grupurilor, în scopul de a oferi o evaluare și monitorizare continuă. Aceste 

rapoarte includ informații despre timpul petrecut pentru fiecare conținut, desfășurarea 

activităților, participarea la forumurile de lucru și chat-urile, comunicarea cu tutorii prin 

intermediul sistemelor de mesagerie instant etc.  

Activitățile de digitalizare se realizează în două etape: 

1) Crearea conținutului în pachetele SCORM  

Digitalizarea începe prin transformarea conținutului inițial în format imagine cu text plat într-un 

format interactiv, prin utilizarea instrumentelor digitale adecvate. După efectuarea 

transformării, fișierele sunt exportate în aceste pachete SCORM, care pot interacționa cu 

platforma.  

2) Proiectarea cursului de e-learning pe platformă 
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După ce toate conținuturile au fost create și compilate în pachetele SCORM, acestea sunt 

adăpostite pe platformă și distribuite corespunzător, ținând cont de planificarea educațională 

pentru fiecare dintre subiectele respective. Această structură finală este ceea ce vor vedea 

participanții, compusă din secțiunile detaliate mai sus: definiție video, conținut, activități, test 

final și bibliografie. 

 

5.5 Interactivitate și gamificare 
 

Interactivitatea și gamificarea nu sunt o fază în sine, ci fac parte din întregul proces de proiectare 

al cursurilor. Cu toate acestea, ele merită o mențiune separată, având în vedere relevanța lor, 

deoarece aceste două concepte sunt motorul care ține participanții implicați în curs. Acestea 

sunt metodologii de lucru tipice conţinutului digital, unde studenţilor li se propune o serie de 

mici provocări şi obiective pentru a-i menţine motivaţi şi pentru a-i împiedica să renunţe la curs. 

Interactivitatea, așa cum este caracterizată mai sus, este legată de faptul de a crea — fiecare 

perioadă specifică de timp — un apel pentru a atrage atenția participanților, ceea ce înseamnă 

împingerea acestora pentru a face o acțiune digitală specifică: apăsați un buton, trageți în jos un 

meniu, alegeți răspunsul corect, selectați adevărat/fals și așa mai departe. Aceste sarcini mici îi 

ţin pe elevi treji şi activi în orice moment. 

La rândul său, gamification constă în încorporarea mecanicii și dinamicii tipice jocurilor în medii 

non-divertisment, cum ar fi antrenamentul. Este o posibilitate foarte interesantă și rezultatul 

noilor metodologii de predare. În acest caz, gamification este prezentată prin conceperea 

proiectului educațional complet ca un joc în stilul Trivial Pursuit, în care participanții trebuie să 

treacă toate testele necesare pentru a obține cele 10 insigne, reprezentative pentru finalizarea 

celor 10 competențe în cadrul cronologia și metoda stabilite. Această abordare deschide 

posibilități interesante de îndrumare în curs, deoarece se pot crea clasamente punctaje, alături 

de provocări și activități de motivare a participanților. 

 

 

 

6 Profilul studentului 
 

Profilul țintă al acestui proiect educațional îl reprezintă doctoranzii și/sau doctorii din 

universitățile europene. În acest sens, ei sunt studenți cu niveluri înalte de pregătire care sunt 

în mod normal obișnuiți să lucreze cu noi tehnologii ale informației și comunicațiilor. Acest profil 

de student tinde să fie competitiv și să aibă motivație intrinsecă. Astfel, este de așteptat ca ei să 

poată nu numai să treacă cu succes diferitele acțiuni de formare, ci să facă acest lucru 

experimental, asimilând conținutul și instrumentele pentru a le pune în practică în procesele lor 

de outplacement. 
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Cursul contribuie în acest fel la depășirea prejudecăților tradiționale împotriva cadrelor 

didactice, oferind acestor studenți abilități practice, pentru a transfera cunoștințele lor în 

implementări reale pentru a deveni competenți profesional. 

 

7 Sistemul de evaluare a învăţării 
 

Sistemul de evaluare a învățării este continuu. Într-un program cu aceste caracteristici, ceea ce 

este important nu este nota pe care participanții ar putea să o obțină, ci asimilarea 

competențelor de care sunt capabili, împreună cu internalizarea conținutului teoretico-practic 

pentru aplicarea directă a acestora la performanța lor profesională. 

În acest sens, mai mult decât o evaluare cantitativă, propunem o monitorizare tutorială 

calitativă, ceea ce înseamnă un mentorat în procesele lor de a dobândi și de a învăța conținutul 

cursului. 

Având în vedere că această formare este încadrată în cadrul instituțiilor de învățământ superior, 

este oarecum inevitabil să existe un test cuantificabil. În acest scop, sunt incluse două activități 

de evaluare finală, care au fost descrise mai sus: un test final scurt și o mică activitate bazată pe 

reflecția personală despre modul în care studenții ar putea folosi învățarea acestor competențe 

pentru dezvoltarea lor profesională ulterioară. 


