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CUVÂNT ÎNAINTE  

 

Acest document conține Curriculumul de Formare livrat on-line sub forma unui MOOC, COMPETENȚĂ 

CULTURALĂ ȘI INSTRUIRE COMPASIONALĂ PENTRU LGBT+ ÎN EDUCAȚIA PENTRU  SĂNĂTĂTE ȘI 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ creat în cadrul proiectului IENE9 Erasmus + Parteneriat strategic cu sprijin financiar din 

partea Uniunii Europene. 

 

 

 

 

Conţinutul este contribuţia echipei IENE 9 din ţările partenere şi  

Universitatea din Almería, Almería, Spania 
 
 
 
 
 
Compilat de Universitatea din Almería,  Iulie/2020 

 

      

Părțile terțe sunt binevenite să utilizeze oricare dintre materiale în scopuri educaționale, 

atâta timp cât meţionează în mod clar sursa. 

 

Vă rugăm să vizitaţi website-ul proiectului  www.iene-lgbt.com  

  

http://www.iene-lgbt.com/
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INTRODUCERE 

 

Acest document, Curriculum de Formare este parte din Produsul Intelectual 3 (IO3) - Livrabilul 2 

din cadrul proiectului IENE9 “Developing a culturally competent and compassionate LGBT+ 

curriculum in health and social care education“ („Dezvoltarea unui curriculum LGBT+ cultural 

competent și compasional în educația pentru sănătate și asistență socială”). 

 

Proiectul IENE9  își propune să ofere posibilitate cadrelor didactice / formatorilor de teorie și 

practică să își îmbunătățească abilitățile cu privire la problemele LGBT + și să dezvolte instrumente 

de predare pentru a sprijini includerea problemelor LGBT + în programele de sănătate și asistență 

socială. Procedând astfel, furnizorii de asistență medicală și socială și educatorii / formatorii / 

cursanții vor fi echipați cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a depăși atitudinile și 

stereotipurile negative pe care le-ar putea avea față de persoanele LGBT + și pentru a sprijini mai 

bine nevoile cursanţilor și ale utilizatorilor de servicii. 

 

Folosind modelul Papadopoulos pentru „Compasiunea culturală competentă” (CCC) 

(Papadopoulos, 2018) și pe baza rezultatelor studiului (IO1 - evaluarea necesităților) și a 

revizuirilor literaturii (IO2- legislație / orientări / politici educaționale europene și naționale), 

realizate ca parte a acestui proiect, am dezvoltat modelul de curriculum LGBT +. 

 

Modelul curriculumului a ghidat dezvoltarea prezentului curriculum de formare, un document care 

descrie abordarea pedagogică și detaliile implementării în ceea ce privește obiectivele de învățare 

și activitățile cursului de formare online și crearea/cartografierea materialelor de formare/ 

învățare/evaluare asociate. 

  

Structura Curriculumului de Formare include următoarele: 

1. Obiectivele pe care curriculum le poate îndeplini; 
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2. Rezultatele învățării definite în termeni de competențe (cunoștințe, abilități și atitudini), în 

patru domenii principale ale modelului Papadopoulos; 

3. Conținutul învățării (module și subiecte), necesare pentru atingerea obiectivelor de 

învățare. Conținutul de învățare este grupat în patru unități, strâns legate de cele patru 

creaţii principale ale modelului Papadopoulos; 

4. Resurse materiale necesare pentru module; 

5. Sugestii metodologice (abordări de predare și învățare); 

6. Evaluări formative și sumative. 

 

Modelul conceptual european de curriculum pentru dezvoltarea unui curriculum 

LGBT + cultural competent și compasional în educația pentru sănătate și asistență 

socială (IENE9) 

Modelul IENE 9 pentru educație incluzivă, cultural competentă și compasională cu LGBT+ 

Conştientizare culturală  Competenţă Culturală 

 Orientare sexuală 

 Identitate de gen 

 Stereotipuri 

 Cultură socială & 
autostigmatizare 

 Etno-istorisiri & și variabile 
culturale LGBT+ 

  Discriminarea homofobă și 
transfobică 

 Evaluarea nevoilor de învățare 

 Servicii accesibile 

 Protejare 

 Apărare 

 
 
 

  

Cunoaștere culturală  Sensibilitate culturală 

 Terminologie cheie LGBT + 

 Drepturile omului & justiție 
socială 

 Bunăstare fizică & mentală 

 Disparități / inegalități socio-
culturale 

 Bariere & facilitatori 

  Utilizarea limbajului 

 Comunicare 

 Compasiune 

 Toleranță 

 Relații 

 

 

Compasiune 
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1. OBIECTIVE 

 

1.1. OBIECTIVE GENERALE 

 

Furnizorii de asistență medicală și socială precum și educatorii / formatorii / cursanții vor: 

 

- Dezvolta o conștientizare a nevoilor LGBT + în materie de sănătate și asistență socială / 

instruire în Europa și în lume. 

 

- Cunoaște și înțelege politicile, orientările și legislația educațională europeană și națională 

pentru educația incluzivă LGBT+. 

 

- Avea acces la cele mai bune ghiduri de practică despre cum să dezvolte un curriculum LGBT + 

inclusiv. 

 

- dobândi încrederea şi îşi vor îmbunătății cunoștințele în predarea / gestionarea problemelor 

LGBT +. 

 

- Dezvolta cunoștințele despre cum să sprijine cursanţii LGBT+ și utilizatorii de servicii pentru a le 

satisface nevoile de îngrijire / învățare. 

 

- Dobândi competențe cheie relevante (cunoștințe profesionale, abilități și atitudini), inclusiv 

abilități interculturale și sociale, precum și abilități digitale, și să fie împuterniciţi cu capcitatea de 

a stabili o comunicare pozitivă, într-un mediu prietenos, să realizeze o interacțiune pozitivă și să 

dezvolte relații cu persoanele LGBT+. 

1.2. REZULTATE SPECIFICE ÎNVĂȚĂRII  

 

Furnizorii de asistență medicală și socială precum şi profesorii / formatorii / cursanții vor: 

MODULUL 1. CONȘTIENTIZARE CULTURALĂ ȘI COMPASIUNE 

-Dezvoltarea conștientizării culturale de sine și a celorlalţi în ceea ce priveşte orientarea sexuală. 

Recunoașterea diversităţii orientării sexuale a pacienților / cursanților / altora. În acest sens, 

examinați și reflectați asupra atitudinilor personale și ale celorlalți. 

-Dezvoltarea conștientizării culturale a identității de gen și a identității sexuale a sinelui și a altora. 
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Recunoașterea diversităţii de gen și a identităţii sexuale a pacienților / cursanților / altora. În acest 

sens, examinați și reflectați asupra atitudinilor personale și ale celorlalți. 

-Dezvoltarea conștientizării impactului culturii noastre asupra formării stereotipurilor, a impactului 

acestora asupra atitudinilor noastre și a modului în care putem evita comportamentele 

stereotipice, în ceea ce privește colectivul LGBT + și problemele aferente. 

-Dezvoltarea conștientizării stigmatului socio-cultural și a discriminării față de colectivul LGBT+. 

Dezvoltarea conștientizării auto-stigmatizării persoanelor LGBT+. 

-Dezvoltarea conștientizării datelor istorice, culturale și etnografice, a fundalului și a contextului 

privind colectivul și problemele LGBT +. 

 

MODULUL 2. CUNOAȘTERE CULTURALĂ ȘI COMPASIUNE 

-Câștigarea cunoașterii și înțelegerii terminologiei cheie LGBT+ și a influenței culturii asupra 

semnificației și utilizării acesteia. 

-Cunoașterea legilor naționale și internaționale, tratatelor, cartelor, regulilor și reglementărilor 

locale, precum și a nedreptăților din societăți în ceea ce privește puterea / privilegiul și distribuția 

bogăției, precum și impactul acestora asupra grupurilor minoritare și diverse, cum ar fi LGBT+. 

-Aflarea și cunoașterea nevoilor specifice de sănătate și asistență socială / învățare ale 

utilizatorilor / cursanților serviciilor LGBT+. 

-Înțelegerea influenței și a impactului variabilelor sociale și culturale asupra vieții și a experienței 

utilizatorilor / cursanților serviciilor LGBT +. Identificarea și tratarea diferențelor și inegalităților în 

materie de sănătate / social / învățare, suferite din aceste motive. 

-Identificarea și abordarea barierelor pentru a satisface nevoile de sănătate și îngrijire socială și de 

învățare ale pacienților / cursanților LGBT+. 

 

MODULUL 3. SENSIBILITATE ȘI COMPASIUNE CULTURALĂ 

-Utilizarea unei terminologii adecvate pentru colectivul LGBT+; limbaj non-heteronormativ, 

incluziv, respectuos, fără judecată. 

-Achiziționarea și îmbunătățirea abilităților de comunicare într-un context intercultural și divers: 

ascultare activă, abordare sensibilă, respectuoasă, empatică și cultural adecvată sentimentelor, 
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nevoilor, vulnerabilităților și preocupărilor celorlalți. Abordarea diferențelor lingvistice, barierelor 

și neînțelegerilor, promovarea competenței lingvistice. Stabilirea unei comunicări incluzive, non-

heteronormative. 

-Aflarea modalităţilor de predare şi de realizare a unei îngrijiri, sensibile din punct de vedere 

cultural și pline de compasiune, respectând diversitatea și demnitatea utilizatorilor de servicii și a 

cursanților; acceptare și empatie. 

-Dezvoltarea strategiilor pentru crearea unui mediu clinic / predare-învățare primitor, incluziv 

pentru utilizatorii / cursanții serviciilor LGBT +, care încurajează toleranța reciprocă și respectul și 

diversitatea valorilor. 

-Învațarea construirii de relaţii pozitive, pline de compasiune și sigure între profesor-cursant, 

cursant-cursant, profesionist social/de sănătate-pacient etc., bazate pe respect, încredere 

reciprocă și empatie. 

-Învațarea cooperării într-o echipă care promovează moduri de lucru multiculturale și LGBT + 

incluzive și pline de compasiune. 

 

MODULUL 4. COMPETENȚĂ CULTURALĂ ȘI COMPASIUNE 

-Identificarea și înfruntarea discriminării homofobe, bifobice și transfobice sau discriminării de gen 

/ identitate sexuală: rasism, agresiune, forme culturale de opresiune / violență și cum să le 

abordați în termeni de cunoștințe și abilități. 

-Evaluarea nevoilor sociale / de sănătate / învățare: Aflarea cum se efectuează o evaluare a 

nevoilor utilizatorilor / cursanților serviciilor LGBT + centrată pe persoană, competenţă culturală, 

compasivă și adecvată. 

-Aplicarea competenței culturale și a compasiunii în domeniul sănătății și al asistenței sociale / 

predării utilizatorilor / cursanților serviciilor LGBT+. 

- Creșterea accesibilității serviciilor pentru grupuri minoritare și diverse, cum ar fi LGBT+. 

-Consolidarea principiilor etice de egalitate, practică nediscriminatorie, confidențialitate și 

încredere. 

- Protejarea și susținerea drepturile utilizatorilor / cursanților serviciilor LGBT + și înfruntarea 

atitudinilor și comportamentelor discriminatorii față de aceștia.  
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2. MODULELE ŞI TEMELE  MOOC 

Subiectele se bazează pe modelul European / PPT pentru educația culturală a asistenților medicali 

și a profesioniștilor din domeniul sănătății dezvoltat în proiectele IENE 1-8 și pe modelul 

Papadopoulos pentru Compasiunea Culturală Competentă (CCC), care este compus din patru părţi 

principale: Conștientizarea Culturală și Compasiunea, Cunoașterea Culturală și Compasiunea, 

Sensibilitatea Culturală și Compasiunea, Competența Culturală și Compasiunea 

(www.ieneproject.eu, Papadopoulos 1998, 2006 și 2018). 

Curriculumul MOOC va include, de asemenea, tehnologie și activități de învățare on-line. MOOC 

se va derula pe parcursul a șase săptămâni și va conține patru module. Prima săptămână se 

concentrează pe orientarea și familiarizarea cu tehnologia implicată în MOOC. Ultima săptămână 

este dedicată reflecției și sintezei învățării realizate în ultimele cinci săptămâni, precum și evaluării 

finale și evaluării cursului. 

HARTA TEMELOR CURRICULARE 

MODULUL 1. CONȘTIENTIZARE CULTURALĂ ȘI COMPASIUNE 

 

TEMA 1.1. Orientare sexuală: conștientizarea culturală a orientării sexuale proprii dar și a 

celorlalţi. Recunoașterea diverităţii orientării sexuale proprii dar şi a utilizatorilor / cursanților / 

altora. Autoexaminarea și auto-reflecţia asupra atitudinilor personale și ale celorlalți. 

 

TEMA 1.2. Identitate sexuală şi de gen: conștientizarea culturală a identității de sine și a altora. 

Recunoașterea identității sexuale proprii dar și recunoaşterea identității sexuale a utilizatorilor / 

cursanților / altora. Autoexaminarea și auto-reflectarea asupra atitudinilor personale și ale 

celorlalți. 

 

TEMA 1.3. Stereotipuri: Conștientizarea impactului culturii noastre asupra formării stereotipurilor, 

a impactului acestora asupra atitudinilor noastre și a modului în care putem evita 

comportamentele stereotipice, în ceea ce privește colectivul și problemele LGBT+. 
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TEMA 1.4. Stigmatul socio-cultural și auto-stigmatul: Conștientizarea stigmatului socio-cultural și a 

discriminării față de colectivul LGBT+. Conștientizarea auto-stigmatizării persoanelor LGBT+. 

 

TEMA 1.5. Istorii etno și variabile culturale LGBT+: Conștientizarea datelor istorice, culturale și 

etnografice, a contextului și a background-ului privind colectivitatea și problemele LGBT+. 

 

MODULUL 2. CUNOAȘTERE CULTURALĂ ȘI COMPASIUNE 

 

TEMA 2.1. Cunoașterea și înțelegerea terminologiei cheie LGBT+. Influența culturii asupra 

semnificației și utilizării acesteia. 

 

TEMA 2.2. Drepturile omului și justiția socială: legi naționale și internaționale, tratate, cărţi, reguli 

și reglementări locale, precum și nedreptățile din societăți în ceea ce privește puterea / privilegiul 

și distribuția bogăției, precum și impactul acestora asupra grupurilor minoritare și diverse, cum ar 

fi LGBT+. 

 

TEMA 2.3. Bunăstare fizică și mentală: nevoi specifice de sănătate și îngrijire socială / învățare 

ale utilizatorilor / cursanților serviciilor LGBT+. 

 

TEMA 2.4. Disparități / inegalități socio-culturale: Influența și impactul variabilelor sociale și 

culturale asupra vieții și experienței utilizatorilor / cursanților serviciilor LGBT+. Identificarea și 

gestionarea disparităților și inegalităților din domeniul sănătății / socialului / învățării, suferite din 

aceste motive. 

 

TEMA 2.5. Identificarea și abordarea barierelor și a facilitatorilor pentru a satisface nevoile LGBT+ 

de sănătate, îngrijire socială și de învățare. 

 

 



12 
 
 
 
 
 

 

 

MODULUL 3. SENSIBILITATE CULTURALĂ ȘI COMPASIUNE  

 

TEMA 3.1. Utilizarea limbajului: utilizarea unei terminologii adecvate pentru colectivul LGBT+; 

limbaj non-heteronormativ, incluziv, respectuos, fără judecată. 

 

TEMA 3.2. Comunicare: Abilități de comunicare într-un context intercultural și divers: ascultare 

activă, abordare sensibilă, respectuoasă, empatică și cultural adecvată sentimentelor, nevoilor, 

vulnerabilităților și preocupărilor celorlalți. Abordarea diferențelor lingvistice, barierelor și 

neînțelegerilor, promovarea competenței lingvistice. Stabilirea unei comunicări incluzive, non-

heteronormative. 

 

TEMA 3.3. Compasiune: îngrijire și predare sensibile din punct de vedere cultural și pline de 

compasiune, respectând diversitatea și demnitatea utilizatorilor de servicii și a cursanților; 

acceptare și empatie. 

 

TEMA 3.4. Toleranță: strategii pentru crearea unui mediu clinic / de predare-învățare primitor, 

incluziv pentru utilizatorii / cursanții serviciilor LGBT+, care încurajează toleranța reciprocă, 

respectul și diversitatea valorilor. 

 

TEMA 3.5. Relații: Construirea unor relații pozitive, pline de compasiune și siguranță între 

profesor-cursant, cursant-cursant, profesioniști sociali, din domeniul social sau de sănătate - 

utilizatori ai serviciilor etc., relaţii bazate pe respect, încredere reciprocă și empatie. Munca în 

echipă și munca de cooperare într-un context multicultural și divers. 

 

MODULUL 4. COMPETENȚĂ CULTURALĂ ȘI COMPASIUNE 

 

TEMA 4.1. Discriminarea homofobă și transfobică: rasism, agresiune, forme culturale de opresiune 

/ violență și cum să le abordăm în termeni de cunoștințe și abilități. 
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TEMA 4.2. Evaluarea nevoilor sociale / de sănătate / învățare: evaluarea centrată pe persoană, 

competentă cultural, compasională și adecvată nevoilor utilizatorilor / cursanților serviciilor 

LGBT+. 

 

TEMA 4.3. Servicii accesibile: centrate pe persoane, competente din punct de vedere cultural, 

compasionale și adecvate din punct de vedere al sănătăţii și asistenței sociale / livrate utilizatorilor 

/ cursanților serviciilor LGBT +, în sau prin servicii accesibile pentru grupuri minoritare și diverse, 

cum ar fi LGBT+. Modelarea rolurilor după principiile etice de egalitate, practică nediscriminatorie, 

confidențialitate și încredere. 

 

TEMA 4.4. Protecție: aspecte culturale și compasionale pentru protejarea pacienților / cursanţilor 

LGBT + și a drepturilor acestora, de comportamente şi atitudini discriminatorii, față de utilizatorii / 

cursanții serviciilor LGBT +. 

 

TEMA 4.5. Pledoarie: aspecte culturale și pline de compasiune legate de susţinerea utilizatorilor 

/cursanţilor de servicii LGBT+ și ale drepturilor acestora, neprovocând atitudini discriminatorii, de 

comportament și practică față de pacienții / cursanții LGBT+. 

 

MOOC va fi livrat pe o perioadă de șase săptămâni: 

 

- Prima săptămână constă în numeroase videoclipuri introductive și de orientare tehnologică, 

podcast-uri și instrucțiuni scrise. Acestea încurajează participanții să se familiarizeze cu navigarea 

cursului și să fie introduși în conținutul lui. În plus, participanții vor completa un chestionar pre-

MOOC și își vor da consimțământul pentru a-și împărtăși postările și orice alte documente pe care 

le pot produce împreună cu colegilor lor și cu facilitatorii şi care pot produce publicații, folosind 

date anonime. 
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- A doua săptămână este dedicată primului modul al cărui conținut este organizat pe zile, cu teme 

specifice LGBT+. Participanții sunt încurajați să petreacă o oră pe zi, fie pentru a citi din literatură, 

fie pentru a viziona un scurt videoclip, ascultând un podcast, după care vor finaliza activitatea 

temei. La sfârșitul săptămânii, participanții vor face o autoevaluare, sub forma unui test. 

 

- A treia săptămână este dedicată celui de-al doilea modul, a cărui structură este descrisă mai sus. 

 

- A patra săptămână este dedicată celui de-al treilea modul așa cum este descris mai sus. 

 

- A cincea săptămână este dedicată celui de al patrulea modul așa cum este descris mai sus. 

 

- Ultima săptămână este dedicată modulului de sinteză, evaluării finale și chestionarului post-

MOOC  și se va completa, de asemenea, un chestionar de evaluare. 

 

 SĂPTĂMÂNA 

1 

SĂPTĂMÂNA 

2 

SĂPTĂMÂNA 

3 

SĂPTĂMÂNA 

4  

SĂPTĂMÂNA 

5 

SĂPTĂMÂNA 

6 

1 Orientare      

2  
 

MODUL 1     

3   
 

MODUL 2 
   

4    
 

MODUL 3 
  

5     MODUL 4  

6      Evaluare 
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3. MATERIALE DE ÎNVĂȚARE ȘI RESURSE MINIME  

 

Fiecare modul se va baza pe instrumentele de învățare dezvoltate pe subiectele selectate și va 

conține: 

 

- Rezultatele învățării: o scurtă descriere despre ceea ce participanții vor ști sau vor putea face 

după efectuarea acestor activități; 

 

- Obiective: o scurtă descriere a sesiunii are ca scop realizarea sarcinilor în raport cu rezultatele 

învățării; 

 

- O activitate de învățare dedicată fiecărui subiect, pe baza instrumentelor de învățare create; 

 

- Resurse de învățare relevante pentru fiecare instrument de învățare accesibil online și în limba 

engleză. Resurse suplimentare de învățare on-line, la nivel național și în limba fiecărui coordonator 

/ dezvoltator de module, ce vor fi adăugate în depozitul MOOC; 

 

- O sarcină de scriere bazată pe activitatea de învățare, cum ar fi realizarea unui cont relevant, 

intrări în forumuri de discuții, un blog, un vlog și așa mai departe; 

 

- Cel puțin un feedback relevant în scris și on-line; 

 

- O activitate de autoevaluare (ex: un test bazat pe informațiile conținute în instrumentele de 

învățare). Obţinerea insignelor care se bazează pe finalizarea evaluărilor formative. 

 

Pentru modulul de sinteză (ultima săptămâna) participanții vor lucra la un studiu de caz, furnizat 

de coordonatorul modulului, care reunește toate elementele de conținut și învățare din cele patru 

module anterioare. Participanții vor lucra în grupuri sau individual pentru a finaliza o serie de 

activități bazate pe studii de caz, care au ca scop consolidarea învățării lor. 
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4. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Modelul a fost dezvoltat prin valori, filozofie, principii educaționale și o listă de competențe 

adaptate nevoilor colectivului LGBT + și adaptate grupurilor țintă de furnizori de asistență 

medicală și socială și educatori / formatori / cursanți. 

 

Pentru fiecare subiect, va fi creat un instrument de învățare cu informații împărțite în mai multe 

secvențe, organizat într-o formă atractivă cu link-uri on-line către text, fișiere, cărți virtuale, 

glosare, articole, foi de lucru, audio, videoclipuri, site-uri web, videoclipuri YouTube, podcast-uri, 

jocuri, animații și teste etc. 

 

Nivelul și conținutul acestor instrumente vor fi adaptate nevoilor specifice, nivelului de educație și 

calificării grupurilor țintă, în principal furnizorilor de asistență medicală și socială și educatorilor / 

formatorilor / cursanților. 

 

Acest curriculum promovează metode și pedagogii inovatoare cu accent pe dezvoltarea unei 

educații deschise și inovatoare eficiente prin utilizarea TIC. Metodologia de formare se bazează pe 

co-învățare și co-creație. Activitățile de învățare includ atât co-învățarea individuală, cât și de grup 

și co-crearea, care pot fi partajate cu comunitatea MOOC pe forumuri de discuții și contribuții 

personale cu postări pe bloguri, wiki, reviste, partajarea fișierelor etc. 

 

Principiile educaționale cheie utilizate în acest MOOC sunt: 

- Învățare independentă și colaborativă 

- Reflecție asupra învățării și experiențelor proprii 

- Crearea și co-crearea cunoștințelor 

- Interacțiune activă cu activități inspiraţionale și cu experiențele altora 

- Concentrarea pe un subiect unic sau pe un număr mic de subiecte, pentru o perioadă scurtă 

- Utilizarea maximă a tehnologiilor educaționale on-line disponibile și a rețelelor sociale 
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- Facilitarea lucrului în echipă 

- Feedback de la colegi 

- Varietate de niveluri și metode de evaluare a realizărilor. 

5. SUGESTII PENTRU EVALUARE  
 

5.1. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII PARTICIPANȚILOR  

 

Evaluare formativa 

Rezultatele învățării participanților vor fi evaluate în mod formativ prin: 

1. Evaluarea profesorului: profesorii vor evalua pe baza rezultatelor învățării participanților și vor nota 

participanții pe baza unor activități de învățare, cum ar fi un cont sugestiv, intrări în forumuri de discuții, pe 

blog, vlog și așa mai departe, contribuția lor la grupurile de învățare de la egal la egal, reflecție asupra 

experienței din practică, identificarea învățării care a avut loc și, de asemenea, a nevoilor viitoare, sau 

sarcinilor folosind conținutul a ceea ce a fost învățat în fiecare zi. 

2. Testele de evaluare autoadministrate urmăresc să măsoare rezultatele învățării participanților în fiecare 

modul. Va fi creat un test pentru fiecare modul, axat pe informațiile conținute în instrumentele de învățare 

și activitățile de curs din acest modul. 

 

Evaluarea sumativă 

 

Evaluarea sumativă constă în producerea unui artefact care surprinde elementele esențiale ale învățării 

unui participant. Mai precis, artefactul, produsul, trebuie să ofere o reflecție asupra călătoriei MOOC a 

participantului și un plan de acțiune despre modul în care învățarea lor poate fi împărtășită colegilor, 

prietenilor etc. Artefactul ar putea fi o scurtă animație, o prezentare power point, un podcast, un scurt 

video, si asa mai departe. 
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5.2. NOTAREA PARTICIPANȚILOR ȘI ACORDAREA DE INSIGNE Ş I CERTIFICATE  

 

Notarea participanților 

Grila de evaluare va indica modul în care cursanții vor fi notați, care sunt activitățile care vor fi 

notate și punctele care vor fi alocate pentru fiecare activitate. 

 

  Evaluarea 

Modulelor  

Evaluare formativă 

(activităţi de învăţare 

punctuate de 

instructori) 

Evaluar

e 

sumati

vă  

Impact  
 şi 
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h
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C

 

 N
r. d
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u

n
cte alo
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In
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ă d
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d
ivid

u
ală 

In
sign

a d
e realizare a gru

p
u
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i 

In
sign

a d
e realizare a 

cco
m

u
n

ităţii 

1.  ..................... x  

  

    10 x   

2.  .......................    x      2  x  

3.  .................    x     2   x 

 Total   

  

        

 

Teste de autoevaluare 

Testele modulului vor fi punctate automat de platforma MOOC. 

 

Evaluarea formativă a profesorilor 

Facilitatorii MOOC vor acorda puncte pentru contribuțiile participanților la activitățile de învățare, 

pentru finalizarea activității din fiecare zi (învățare individuală), pentru reflecții ale participanților, 

pentru participarea la discuții sau alte activități de grup (învățare colaborativă) și furnizarea de 
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feedback către membrii grupurilor participanților. 

 

Obiectivele relevante ale fiecărui participant vor ţine cont de următoarele criterii: 

- Accesarea și citirea informațiilor relevante; 

- Activități de reflecţie și intrări personale pe blog; 

- Analiza scenariilor și a panourilor de discuții; 

- Co-crearea de instrumente de comunicare LGBT + interculturale prin utilizarea instrumentelor 

interactive online, cum ar fi software-ul animator, videoclipuri și vimeo, wiki, etc; 

- Propuneri pentru transferul de noi cunoștințe și abilități la locul lor de muncă. 

 

Evaluarea sumativă 

Punctele pentru sarcini vor fi acordate fiecărui artefact de către facilitatori pe baza următoarelor 

criterii: 

- Gradul de completare și exhaustivitatea tuturor elementelor (artefact și plan de acțiune); 

- Creativitate și inovație; 

- Utilizare; 

- Reflexivitate. 

 

Teste de evaluare a impactului și chestinar de evaluare MOOC 

Se vor acorda puncte pentru completarea chestionarului, nu pentru răspunsuri. 

 

Verificarea prezenței va fi înregistrată electronic de către platforma MOOC, facilitate care permite 

facilitatorilor să monitorizeze participanții și să le urmărească progresul. 

 

Participanții vor putea, de asemenea, să își monitorizeze propriile progrese și realizări în centrul de 

notare. 
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INSIGNE DE REALIZARE 

 

Se vor acorda trei insigne pe baza următoarelor criterii: 

 

Insigna de realizare individuală: această insignă este acordată acelor persoane care s-au angajat în cea mai 

mare parte cu activități individuale de învățare. Astfel de persoane vor acumula o serie de puncte acordate 

pentru învățarea individuală. 

 

Insigna de realizare a grupului: această insignă este acordată acelor persoane care s-au angajat în activități 

individuale și de grup și au oferit feedback la colegi. Astfel de cursanţi ar trebui să acumuleze un număr de 

puncte acordate pentru învățarea în grup. 

 

Insigna de realizare a comunității: această insignă este acordată persoanelor care s-au angajat în 

activități individuale, de grup și de comunitare și au finalizat evaluarea sumativă (Călătoria mea MOOC și 

Planul meu de acțiune). Astfel de persoane ar trebui să acumuleze o serie de puncte acordate pentru 

învățarea în comunitate. 

 

5.3. EVALUAREA IMPACTULUI 

 

Impactul pe termen scurt asupra participanților la MOOC va fi evaluat prin chestionarele de 

autoevaluare pre-curs și post-curs. 

 

În timp ce chestionarul pre-curs se concentrează pe nevoile de învățare şi de autoevaluare ale 

participanților, în ceea ce privește competențele lor (cunoștințe, abilități, atitudini) și pe 

așteptările lor, chestionarul post-curs ar trebui să se concentreze pe realizările participanților și pe 

impactul pe termen scurt al cursul precum: 

• Creșterea competențelor de bază și transversale: culturale, sociale, digitale; 

• Nivel sporit de competență digitală și abilități pentru utilizarea rețelelor sociale; 

• O mai bună înțelegere și receptivitate la diversitatea socială, etnică, lingvistică și culturală; 
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• Cunoștințe culturale sporite și abilități dezvoltate de comunicare culturală; 

• Conștientizarea problemelor LGBT + în sănătate și asistență socială; 

• Schimbări în atitudini și valori legate de LGBT +; 

• Conștientizarea culturală și cetățenia europeană; 

• Motivație și satisfacție sporite în munca lor. 

 

5.4. EVALUAREA CURSULUI 

   

Cursul va fi evaluat printr-un chestionar realizat de către participanții la MOOC. Evaluarea se va 

baza pe următoarele criterii: 

 

 

Evaluarea instrumentelor de învăţare 

Prin intermediul acestui chestionar de evaluare autoadministrat, cursantul ar trebui să evalueze 

modul în care instrumentele l-au ajutat la învățare. 

Calitatea 
curriculum:

- acoperirea 
nevoilor de 
învăţare 
identificate, a 
aşteptărilor şi a 
obiectivelor de 
învăţare ale  
grupului ţintă;

- relevanţa 
structurii sesiunii 
de instruire, a 
activităţilor de 
învăţare şi a 
rezultatelor 
învăţării realizate.  

Calitatea 
instrumentelor de 
predare/învăţare:

- eficienţa 
informării şi 
învăţării;

- inovaţie şi 
calitatea 
conţinutului;

-prezentare 
intuitivă şi 
prietenoasă.

Calitatea activitii
de instruire:

- eficienţa 
managementului 
instruirii, activare 
şi motivare

- participanţi, 
comunicare

- suport pentru 
învăţare

-oportunităţi 
pentru căi 
individuale.

Calitatea 
rezultatelor 

instruirii

- valoarea 
adăugată a 
cunoştinţelor, 
abilităţilor şi a 
compentenţelor
dobândite de 
participanţi

- aplicabilitatea 
cunoştinţelor 
achiziţionate prin 
practică
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Fiecare instrument va fi evaluat de către participanți. În timpul discuțiilor zilnice de pe platformă, 

în grupurile de învățare, colegii ar trebui să discute despre utilizarea instrumentului, modul în care 

a asistat învățarea și ce s-a învățat, cunoștințele acumulate cu privire la comunicarea interculturală 

și modul în care pot aplica această învățare în mediul de lucru. 

De asemenea, pinstructorii ar trebui să evalueze instrumentele prin observarea activităților de pe 

platformă care demonstrează cursanţilor dezvoltarea abilităților de comunicare interculturală. 
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