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1. DRAGĂ CURSANT ADULT
Felicitări pentru decizia de a continua învățarea online.
Acest program este conceput pentru învățare cu un mentor. Modul de utilizare a instrumentului de
evaluare a competențelor presupune de a discuta prin întrebări cu mentorul si de a vă găsi
răspunsurile împreună cu acesta.
Dacă mentorul vostru este nou în acest domeniu, există un ghid al mentorului aici [link către ghidul
utilizatorului]
De asemenea, puteți încerca întrebările pe cont propriu. Mai jos este o prezentare scurtă a modului
în care funcționează instrumentul.
Nu este necesară logare și niciuna dintre informațiile voastre nu este stocată pe această platformă.
Aceasta înseamnă, de asemenea, că nici rezultatele voastre nu sunt stocate. Puteți face testul de câte
ori doriți.
Mult noroc.

Cum să faceți testul
Puteți alege o abilitate care vă interesează: citirea, scrierea, calculele sau utilizarea unui computer.
Sau le puteți face pe toate. Dar vă recomandăm să nu faceți toate evaluările abilităților într-o singură
ședință. Fiecare evaluare a abilităților este configurată puțin diferit, așa că, din acest motiv, și pentru
a ”limpezi mintea” ar trebui să existe o pauză între evaluarea fiecărei abilități.
Dacă este posibil, alegeți un loc liniștit pentru sarcină și asigurați-vă că nu sunteți deranjați.
Nu există videoclipuri sau exerciții de ascultare în teste. Însă puteți avea la îndemână un carnețel și un
pix pentru exerciții și pentru a lua notițe.
Aveți nevoie de un computer pentru a face acest test.
Începeți testul făcând clic pe denumirea abilității pe care doriți să o evaluați sub pictograma din meniu:
Calcule, Utilizare computer, citire sau scriere.

Fereastra de test va apărea sub meniu. Acesta va consta din ”prompturi” (explicații despre ce trebuie
să faceți) și sarcini care vor fi de tipul selectați răspunsul sau tastați un răspuns scurt.
În partea de jos a paginii va exista o cale de progres care va arăta poziția dvs. curentă la test. Navigați
prin test fie bifând casetele-slide, fie faceți clic pe săgețile minuscule din partea de jos a ferestrei Puteți
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sări o pagină și naviga înapoi la ea. Cu toate acestea, vă recomandăm să efectuați sarcinile în ordinea
setată.

Uneori vor exista mai multe slide-uri aparținând aceleiași sarcini. Atunci nu va fi necesar să navigați
între ele, deoarece va exista o tranziție automată la următorul slide. Bara de scor va apărea apoi la
finalul seriei de slide-uri.

Cum să răspundeți diferitelor tipuri de întrebări
Există patru tipuri diferite de întrebări în instrumentul de evaluare și se comportă puțin diferit.
Pentru majoritatea întrebărilor, trebuie să alegeți unul sau mai multe răspunsuri dintr-un set de
alternative. Dacă numai unul dintre răspunsuri este corect, veți vedea scorul automat când faceți clic
pe alegerea voastră.
După cum urmează:
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Slide-ul se va schimba automat. Dacă ați ales răspunsul greșit, va apărea indiciul:

Când selectați răspunsul corect veți vedea bara de scor.

Unele întrebări pot avea mai multe răspunsuri corecte. Întrebări cu alegere multiplă sau trageți și
plasați. Când ați selectat toate răspunsurile care credeți că sunt corecte; faceți clic pe butonul albastru
de verificare din partea stângă jos a paginii.
Puteți reîncerca de câte ori doriți.
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Într-un set de întrebări cu opțiuni multiple, afișarea punctajului dvs. va reflecta numărul de răspunsuri
corecte.

Pot fi câteva întrebări cu răspuns scurt tip text. Va exista un prompter și un spațiu în care să scrieți.
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Spațiul gol se va extinde pe măsură ce începeți să scrieți. Funcționează ca un editor de text mic, așa că
scrieți ca de obicei și folosiți butonul Delete sau Backspace pentru a șterge orice text. Când sunteți
gata, faceți clic pe butonul albastru de verificare din partea stângă jos pentru a vă verifica răspunsul.
Notă: Programul recunoaște doar răspunsul corect, așa că, chiar dacă sunteți foarte aproape, nu
primiți nicio stea. Puteți compara răspunsul dvs. cu soluția pentru a vedea cât de aproape sunteți. Ca
exemplul de mai jos:

Rezultate
Testele din instrumentele de evaluare se corectează automat, ceea ce înseamnă că nu vor recunoaște
răspunsuri parțial corecte, sau un răspuns corect dacă este ortografiat greșit și așa mai departe. Acesta
este un motiv pentru care ar trebui să existe un mentor calificat.
Pentru fiecare întrebare sau set de întrebări, există un punctaj, iar dacă răspunsurile nu au fost
corecte, primiți opțiunea de a reîncerca. Va exista o pagină de scor final și va arăta cel mai bun rezultat
din test. Acest lucru nu va oferi un profil complet de abilități.
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2. INSTRUMENTUL DE EVALUARE A COMPETENȚELOR
Prefață
Acest ghid este scris pentru mentorii și consilierii implicați în programul MENNET. Ghidurile în
lituaniană, norvegiană, română și spaniolă sunt traduse din engleză, iar imaginile au text în engleză.
Butoanele și căsuțele ce trebuie bifate arată la fel și sunt în aceleași locuri pentru toate limbile.
Instrumentul de evaluare original și acest ghid al utilizatorului sunt scrise în engleză de către persoane
care nu au limba engleză ca primă limbă, apoi sunt traduse în limba în care le citiți. Acest lucru poate
provoca discrepanțe în instrument și între instrument și ghidul utilizatorului. Recomandăm, prin
urmare, ca instrumentul de evaluare să nu fie folosit niciodată de către cursant singur, ci întotdeauna
sub supravegherea unui mentor calificat.
Ghidul acoperă atât aspectele tehnice ale acestui instrument de evaluare, cât și abordarea centrată
pe cursant care trebuie să fie adoptată de către mentor.

Cine este cursantul ”cu un nivel scăzut de calificare”?
Conform noului raport al OCDE: “Dobândirea corectă a competențelor - Angajarea adulților cu un nivel
scăzut de calificare în învățare”, cursanții sunt ”adulți cu niveluri scăzute de educație, respectiv cei a
căror calificare cea mai înaltă este la nivel secundar inferior (ISCED 0-2), ceea ce înseamnă că nu au
terminat liceul sau echivalent, sau adulții cu niveluri scăzute de abilități cognitive, și anume cei care
punctează la nivel de competență 1 sau mai jos în dimensiunea de alfabetizare și/sau de numerație a
sondajului OCDE a competențelor pentru adulți (PIAAC). Este vorba despre adulți care pot completa
cel mult sarcini de citire foarte simple, cum ar fi citirea unor texte scurte pe teme familiare și sarcini
matematice, cum ar fi procese simple cu o singură etapă care implică numărare, sortare, operații
aritmetice de bază și înțelegerea procentelor simple. ” (pagina 4) Raportul recunoaște abilitățile
digitale scăzute ca un obstacol, dar nu oferă o definiție.
Rețineți că această definiție a nivelului slab de calificare este foarte limitată. Cursanții adulți ar putea
fi, de fapt, foarte pricepuți în alte domenii. Dar același raport OCDE afirmă că persoanelor cu abilități
formale scăzute le-ar fi mai dificil să recunoască atât propriile abilități, cât și nevoile lor de învățare
(pagina 6). Un instrument online ca acesta poate ajuta cursanții să vadă ce nu știu, dar nu ceea ce știu,
înțeleg și sunt capabili să facă. Acesta este motivul pentru care un mentor calificat este crucial pentru
buna utilizare a instrumentului de evaluare.

Prima parte: Despre instrumentul de evaluare
Cum să îndrumați cursantul adult prin instrumentul de evaluare
Înainte de a începe să folosiți instrumentul, ar trebui să existe o conversație despre motivația
cursantului de a face testele. Cursantul trebuie să fie pregătit să depună eforturi pentru a învăța mai
multe în cel puțin una dintre abilități.
Vă recomandăm să nu faceți toate evaluările abilităților într-o singură ședință. Fiecare evaluare a
abilităților este configurată puțin diferit, așa că, din acest motiv, și pentru a ”limpezi mintea” ar trebui
să existe o pauză între fiecare abilitate.
În mod ideal, mentorul ar trebui să stea cu cursantul pe parcursul evaluării, deoarece conversația în
timpul sarcinii este la fel de importantă ca bifarea căsuțelor și apăsarea butoanelor. Dacă este posibil,
ajutați cursantul să facă conexiuni între sarcini și propriile experiențe.
Dacă este posibil, selectați un loc liniștit pentru sarcină și asigurați-vă că cursanții nu sunt deranjați.
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Nu există videoclipuri sau exerciții de ascultare în teste, dar un carnețel și un pix ar trebui să fie la
îndemână.
Instrumentul este disponibil printr-un browser pe un computer sau smart phone. Fie introduceți
adresa URL: [mennet.beti.lt/skills-assessment] sau accesați meniul din pagina principală MENNET.

Cerințe tehnice
Testul este scris în H5P, un plugin care permite publicarea sistemelor pentru a crea conținut interactiv.
Prin urmare, www.h5p.org este cea mai bună sursă pentru a citi despre actualizări, accesibilitate și așa
mai departe.
Tot ce este necesar pentru a face testele este un computer cu tastatură sau un smart phone și
conexiune stabilă la internet.

Partea a doua: Cum să navigați în instrumentul de evaluare
Începeți testul făcând clic pe denumirea abilității pe care doriți să o evaluați sub pictograma din meniu:
Calcule, Utilizare computer, citire sau scriere.

Fereastra de test va apărea sub meniu. Acesta va consta din ”prompturi” (explicații despre ce trebuie
să faceți) și sarcini care vor fi:
•
•
•
•

Un singur răspuns corect: selectați o variantă făcând clic pe ea
Mai multe răspunsuri corecte: bifați una sau mai multe variante bifând o căsuță
Răspuns cu text scurt: scrieți răspunsul în spațiul gol
Trageți și plasați: completați spațiile goale dintr-un text selectând dintr-un meniu de
răspunsuri

În partea de jos a paginii va exista o cale de progres care va arăta poziția dvs. curentă la test. Navigați
prin test fie bifând casetele-slide, fie faceți clic pe săgețile minuscule din partea de jos a ferestrei Puteți
sări o pagină și naviga înapoi la ea. Cu toate acestea, vă recomandăm să efectuați sarcinile în ordinea
setată.
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Uneori vor exista mai multe slide-uri aparținând aceleiași sarcini. Atunci nu va fi necesar să navigați
între ele, deoarece va exista o tranziție automată la următorul slide. Bara de scor va apărea apoi la
finalul seriei de slide-uri.

Cum să răspundeți diferitelor tipuri de întrebări
Există patru tipuri diferite de întrebări în instrumentul de evaluare și se comportă puțin diferit.

Întrebări cu un singur răspuns corect:
Va exista o întrebare sub care vor exista căsuțe cu variante de răspunsuri. Când treceți mouse-ul peste
o variantă își schimbă culoarea. Faceți clic pe variantă pentru a o selecta.
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Slide-ul se va schimba automat. Varianta corectă va fi afișată cu verde, cea greșită cu roșu. Alegerea
voastră va fi afișată ca o căsuță verde dacă ați ales răspunsul corect sau cu o cruce roșie dacă ați ales
răspunsul greșit. Veți vedea această imagine doar pentru o perioadă scurtă de timp.

Imaginea se va schimba apoi automat. Dacă ați selectat răspunsul greșit, vi se va oferi o nouă alegere
pentru a vedea din nou soluția corectă și/sau pentru a încerca din nou să răspundeți la întrebare.
Faceți clic pe butonul cu ochiul marcat ”Afișați soluția” pentru a vedea toate răspunsurile corecte și
greșite (închideți fereastra popup a soluției făcând clic pe săgeata mică în colțul din stânga sus). Faceți
clic pe butonul cu săgeata marcată ”Încercați din nou” pentru a răspunde din nou la întrebări.

Când selectați răspunsul corect, veți vedea în schimb bara de scor, steaua plină de culoare, și scorul
dvs. în cifre:
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Întrebări cu mai multe răspunsuri corecte (căsuțe care trebuie bifate):
Întrebările cu căsuțe care trebuie bifate pot avea mai mult de un răspuns corect. Alegeți răspunsurile
dvs. bifând căsuțele. Dacă doriți să vă schimbați răspunsul, trebuie doar să faceți clic din nou pe căsuță,
iar acesta va redeveni nebifat.
Variantele selectate devin albastre. Când ați selectat toate răspunsurile care credeți că sunt corecte;
faceți clic pe butonul albastru de verificare din partea stângă jos a paginii.

Pagina de rezultate va afișa răspunsurile selectate în roșu pentru greșit și în verde pentru corect. Dacă
ați selectat răspunsuri greșite sau ați ratat unul corect, vi se va oferi o nouă alegere pentru a vedea
din nou soluția potrivită și/sau să încercați din nou să răspundeți la întrebare. Faceți clic pe butonul cu
ochiul marcat ”Afișați soluția” pentru a vedea toate răspunsurile corecte și greșite (închideți fereastra
popup a soluției făcând clic pe săgeata mică în colțul din stânga sus). Faceți clic pe butonul cu săgeata
marcată ”Încercați din nou” pentru a răspunde din nou la întrebări.
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Într-un set de întrebări cu opțiuni multiple, afișarea punctajului dvs. va reflecta numărul de răspunsuri
corecte

Întrebări cu răspuns tip text scurt
Există doar două seturi de întrebări cu răspunsuri tip text scurt și se află în modulul de abilități de
scriere. Va exista un prompter și un spațiu în care să scrieți.

Spațiul gol se va extinde pe măsură ce începeți să scrieți. Funcționează ca un editor de text mic, așa că
scrieți ca de obicei și folosiți butonul Delete sau Backspace pentru a șterge orice text. Când sunteți
gata, faceți clic pe butonul albastru de verificare din partea stângă jos pentru a vă verifica răspunsul.
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Dacă ați făcut greșeli, vi se va oferi o nouă alegere pentru a vedea din nou soluția potrivită și/sau să
încercați din nou să răspundeți la întrebare. Faceți clic pe butonul cu ochiul marcat ”Afișați soluția”
pentru a vedea răspunsurile corecte și greșite (închideți fereastra popup a soluției făcând clic pe
săgeata mică în colțul din stânga sus). Faceți clic pe butonul cu săgeata marcată ”Încercați din nou”
pentru a răspunde din nou la întrebări.

Răspunsul va fi afișat pe aceeași parte - nu este nevoie să închideți o fereastră pop-up. Faceți clic pe
butonul cu săgeata marcată ”Încercați din nou” pentru a răspunde din nou la întrebări.
Răspunsul corect este răsplătit cu o bară verde completă și o stea aurie:

Completați spațiile goale
Există o singură întrebare de tipul completați spațiile goale și se află în modulul de abilități de citit.
Constă într-un text cu spații goale care înlocuiesc unele dintre cuvinte. În dreapta este o listă a
cuvintelor care lipsesc într-o ordine amestecată.
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Faceți clic pe cuvântul pe care doriți să îl plasați în text, țineți butonul stânga al mouse-ului apăsat și
folosiți cursorul pentru a-l muta în spațiul gol unde doriți să introduceți cuvântul. Eliberați butonul
mouse-ului. Când ați plasat toate cuvintele cum considerați dvs., faceți clic pe butonul de verificare
din partea stângă jos.

Răspunsurile corecte apar în verde cu o bifă verde, răspunsurile greșite apar în roșu cu o cruce roșie.
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Dacă ați selectat răspunsuri greșite sau ați ratat unul corect, vi se va oferi o nouă alegere pentru a
vedea din nou soluția potrivită și/sau pentru a încerca din nou să răspundeți la întrebare. Faceți clic
pe butonul cu ochiul marcat ”Afișați soluția” pentru a vedea toate răspunsurile corecte și greșite.
Faceți clic pe butonul cu săgeata marcată ”Încercați din nou” pentru a răspunde din nou la întrebări.

Partea a treia: particularități pentru fiecare set de abilități
Calcule
Setul de abilități de calcul este atât pentru a putea face calcule efective și pentru a înțelege tiparele,
dar și pentru a cunoaște și înțelege domeniile și termenii matematicii. Testul de calcul va acoperi atât
termenii cât și calculele, toate întrebările au un singur răspuns corect, iar calculele nu sunt nici
complicate și nici nu necesită pix și hârtie (pentru majoritatea oamenilor).
Ce înseamnă să fii priceput în calcule? În plus față de raportul OCDE menționat anterior, în
conformitate cu Skills Norway, abilități numerice importante ar putea fi citirea și înțelegerea tabelelor,

17

estimarea unghiurilor și suprafețelor, estimarea timpului cât durează o sarcină, păstrarea bugetelor
simple sau compararea comenzilor și facturilor1.

Utilizarea computerului
Acest test de abilități constă din întrebări cu unul sau mai multe răspunsuri corecte. Dar întrebările
pot fi dificile, deoarece există un aspect cultural, dar și personal, în utilizarea internetului și a
computerelor. Întrebările vor evalua judecata personală, precum și cunoștințele de fapt, astfel încât
mentorul ar putea fi un sprijin deosebit de important.
Ce înseamnă să fii priceput în utilizarea unui computer? Potrivit Skills Norway, abilități digitale
importante ar putea fi utilizarea intranetului pentru citirea și postarea informațiilor, utilizarea
software-ului specific muncii, găsirea informațiilor relevante și adevărate online sau comunicarea
digitală cu clienții1.

Citire
Modulul este format din texte care trebuie citite și întrebări la care trebuie oferit un răspuns. Observați
că există atât întrebări factuale, întrebări cu privire la identificarea ideii principale și a ideiilor
secundare și separarea faptelor de opinie. În unele seturi de întrebări, textul și întrebările sunt pe
aceeași pagină, dar pentru unele trebuie să citiți textul mai întâi, și să treceți la slide-ul următor pentru
întrebări.
Este important de reținut că acest test nu evaluează viteza de citire. Dimpotrivă; cel mai bun unghi de
atac este să vă luați timpul necesar și să fiți minuțios.
Ce înseamnă să fii un cititor priceput? În plus față de raportul OCDE menționat anterior, conform Skills
Norway, abilități importante de alfabetizare ar putea fi citirea formularelor, listelor, mesajelor,
manualelor și semnelor. Diferențierea între informațiile importante și mai puțin importante dintr-un
text complex. Să știți când să citiți profund și când să citiți superficial1.

Scriere
În acest modul există un amestec de diferite tipuri de întrebări, unele sunt seturi în care apar mai
multe slide-uri.
Ultimele întrebări nu au răspunsuri corecte sau greșite, sunt întrebări de autoevaluare. Una este o
sarcină de scriere de mână în care cursanții sunt rugați să copieze un vers pe carnețel și să insereze în
instrumentul de evaluare timpul pe care l-au folosit. Mai mult de trei minute este un indiciu că ar
putea fi utilă mai multă practică. Ultima întrebare solicită cursantului să evalueze cât de greu îi este să
scrie și dacă trebuie să dedice mai mult timp procesului de scriere decât conținutului, ar putea
beneficia de mai multă practică.
Ce înseamnă să fii un scriitor priceput? În plus față de raportul OCDE menționat anterior, conform
Skills Norway, abilitățile importante de alfabetizare ar putea fi completarea corectă a formularelor,
scrierea liberă de texte; orice, de la un SMS scurt la un raport. Cunoașteți suficientă ortografie și
gramatică pentru a produce texte lizibile. Scrieți din memorie, pentru colegi, clienți și supervizori1.

Partea a patra: analizarea rezultatelor
Testele din instrumentele de evaluare se corectează automat, ceea ce înseamnă că nu vor recunoaște
răspunsuri parțial corecte, sau un răspuns corect dacă este ortografiat greșit și așa mai departe. Acesta
este un motiv pentru care ar trebui să existe un mentor calificat.
Cel mai bun mod de a face testele ar fi să discutați rezultatele cu cursantul și să puneți întrebări de
genul ”De ce credeți că acesta este răspunsul corect?” Sistemul va acorda un punctaj final pentru
1

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9920&AdultSkills2
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fiecare abilitate, dar numai un mentor poate ajuta elevul să-și profileze punctele forte și punctele
slabe, prin urmare instrumentul de evaluare este mai mult o resursă de învățare, nu un instrument
complet de profilare.
Ideea principală a instrumentului este de a ajuta cursanții să vadă pentru ce abilitate au nevoie de mai
multă practică. Unii cursanți pot avea nevoie de practică pentru toate cele patru abilități. Sarcina de a
îmbunătăți toate abilitățile simultan ar fi pe cât de copleșitoare, pe atât de nerealistă. Mai bine alegeți
una, maxim două abilități. Vă sfătuim să îndrumați cursantul către abilitățile care vor fi cele mai utile
pentru situația lor de angajare.

Sistemul automat de notare
Pentru fiecare întrebare sau set de întrebări, există un punctaj, iar dacă răspunsurile nu au fost
corecte, primiți opțiunea de a reîncerca. Va exista o pagină de scor final și va arăta cel mai bun rezultat
din test. Acest lucru nu va oferi un profil complet de abilități ale cursantului.

Instrumentul de evaluare online nu stochează rezultatele. Cursantul poate începe din nou de câte ori
dorește
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3. PROGRAMUL DE FORMARE
Prefață
Stimați cursanți și mentori,
Ghidul de utilizare de față a fost alcătuit pentru a vă ajuta să parcurgeți programul de formare al
proiectului MENNET. Programul de formare este open-source și complet gratuit. Este vorba de un
proces de învățare online care implică, în multe cazuri, o cantitate mare de studiu individual. Totuși,
cursanții primesc un anumit sprijin din partea unei Rețele de Mentorat.
Programul de formare reprezintă o compilație de elemente de teorie și exerciții care au fost elaborate
pentru a reflecta situațiile de viață reală și care să fie cât mai aplicabile în realitate este posibil.
Platforma este ușor de utilizat, se pot localiza informațiile necesare într-un mod facil, titlurile
secțiunilor sunt intuitive și nu există nicio încărcare excesivă cu butoane inutile sau orice note care să
determine confuzie. Mai mult, platforma nu necesită niciun echipament tehnologic avansat
suplimentar. Aveți nevoie doar de un computer și o conexiune la Internet.

Înregistrare
Nu este necesară înregistrarea pentru a efectua exercițiile, dar vă sugerăm să vă înregistrați pentru a
avea acces la rețeaua de mentorat. Colaborarea cu un mentor vă va ajuta să profitați la maxim de
program. Programul de învățare este deschis tuturor și gratuit.

Pașii următori
După finalizarea testului de evaluare a abilităților (există un ghid separat pentru acesta), puteți trece
la programul de formare, începând cu orice modul preferați sau cu cel pe care instrumentul de
evaluare l-a indicat ca fiind domeniul care necesită cea mai mare atenție din partea dvs.

Structura

Fiecare abilitate este alcătuită din patru sub-abilități.
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1. Calcul:

2. Utilizarea computerului:

3.

Citire:

4.

Scriere:
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Prin click pe link-uri/icoane, veți accesa textele explicative și diferitele tipuri de exerciții, în scopul
îmbunătățirii și dezvoltării celor patru abilități de bază.
Se estimează că formarea fiecăreia dintre abilitățile de bază va dura 8 ore, aproximativ, astfel încât
toate cele patru abilități vor necesita aproape 32 de ore. Aceasta include timpul petrecut pentru
studierea materialului, în mod individual, ca și realizarea exercițiilor online.
Studenții vor avea posibilitatea de a se adresa unui mentor sau rețelei de mentorat prin intermediul
email-ului sau a unui chat de pe platformă. Un mentor poate fi abordat dacă aveți orice întrebări
referitoare la exerciții, dacă sunteți în căutarea oricărei surse de informații relevantă sau doar pentru
consultare.

Exerciții
Există diferite tipuri de exerciții, majoritatea acestora fiind de tipul întrebări de testare sau le putem
denumi întrebări închise, cum ar fi:

1. Întrebări cu opțiuni de răspuns multiple
Trebuie să alegeți una sau mai multe opțiuni, pe baza instrucțiunilor.

2. Completarea spațiului gol
Acestea sunt exercițiile în care un cursant trebuie să-și scrie propriul răspuns. Unele exerciții pot
include un indiciu, atunci când spațiul gol este situat în mijlocul unei propoziții.
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3. Exerciții de scriere
Acestea sunt exerciții deschise care implică o gamă de răspunsuri posibile. Reprezintă un instrument
de autoevaluare, iar cursanții trebuie să fie critici la adresa lor înșiși și să-și analizeze activitatea, pe
baza criteriilor prezentate în secțiunile explicative. Pentru a primi feedback referitor la răspunsurile
lor, cursanții trebuie să-și contacteze mentorul.
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4. Exerciții de tipul drag and drop
Aceste exerciții sunt, de asemenea, exerciții de tip închis. Cursanții trebuie să aleagă căsuța cu un
anumit răspuns și să o tragă pentru a o pune în câmpul gol unde, pe baza cunoștințelor lor, trebuie să
fie situat răspunsul corect.
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Feedback pentru exerciții
Prin apăsarea butonului Check (Verificare), un cursant va primi un feedback referitor la exercițiul lui/ei
și va avea posibilitatea să consulte răspunsul corect:

Feedback-ul funcționează la fel pentru toate exercițiile.

Recomandări
Pentru cursanți
→ Vă rugăm să citiți textele explicative și instrucțiunile exercițiilor cu atenție.
→ Nu ezitați să vă contactați mentorul dacă aveți orice întrebări.
→ Căutarea informațiilor suplimentare pe Internet este posibilă și chiar vă recomandăm să faceți
acest lucru. În acest mod, veți învăța să căutați informații specifice și relevante.

→ Fiți politicos și aveți răbdare atunci când comunicați cu mentorul dvs., este posibil ca răspunsul
din partea acestuia să nu vină imediat.
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4. PLATFORMA DE MENTORAT PENTRU CURSANT
Dragă cursant, vă mulțumim că ați utilizat rețeaua de mentorat MENNET.
Această platformă este concepută pentru a vă conecta la un mentor printr-un spațiu de comunicare
online.

Cum să te înregistrezi
Înregistrarea în rețea este simplă. În primul rând trebuie să deschizi platforma: https://mennet.beti.lt/

Apoi dă click pe “Înregistrare”, sub butonul “Login”

Apoi, veți vedea un formular pe care trebuie să îl completați. Introduceți numele, prenumele. Gândițivă la un nume de utilizator, fiți creativi și asigurați-vă că îl rețineți, apoi introduceți e-mailul dvs.,
gândiți-vă la o parolă, asigurați-vă că nu este ușor de ghicit, dar nu uitați! Selectați ziua de naștere, din
ce țară proveniți, sex. Apoi selectați cursant în „Verificare roluri”. În plus, dacă doriți, puteți încărca o
imagine de profil. Faceți captcha și apăsați înregistrare

Exemplu de formular de înregistrare completat

26

Aproape ați terminat. După apăsarea butonului de înregistrare, ar fi trebuit să primiți un e-mail către
contul de e-mail desemnat. Expeditorul trebuie să fie MENNET cu subiectul Verificare cont. Deschidel și tot ce trebuie să faci este să apeși linkul.
E-mailul ar trebui să arate în felul următor.
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Asta-i tot, acum ar trebui să fi înregistrat în rețea. Simte-te liber să te conenctezi!

Cum să te conectezi!
Tot ce trebuie să faceți este să introduceți detaliile cu care v-ați înregistrat, să faceți captcha și să
apăsați login/conectare.

Mi-am uitat parola!
Dacă ați uitat parola, nu vă faceți griji, există o modalitate de a o reseta. Accesați formularul de
conectare și apăsați „Parolă uitată?” și introduceți adresa dvs de e-mail, apoi apăsați resetare parolă.

Următorul pas este să vă deschideți e-mailul și să găsiți un „OTP” (one time password-parolă de unică
folosință). Expeditorul trebuie să fie MENNET și subiectul să fie Resetare parolă. Ar trebui să arate așa.
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Apoi copiați totul după OTP: și lipiți-l în căsuța specificată pe website.

Apoi introduceți noua parolă și apăsați parola de actualizare. Asta-i tot!

Crearea profilului
Când vă conectați, veți vedea rețeaua de mentorat.
Pe fila principală „Profil” vă puteți deconecta și veți vedea toate informațiile legate de contul dvs.
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Următoarea filă este “Subsmissions”

Aici veți vedea același formular de înregistrare, așteptați-vă să poată fi modificat puțin. Puteți schimba
fotografia de profil aici.
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În fila „Modificare parolă” vă puteți schimba parola de conectare. Scrieți doar parola curentă și cea
nouă în care doriți să fie schimbată în fiecare dintre spațiile date.

Următoarea filă este „Notificări”, numărul de lângă acesta arată câte notificări necitite aveți. Iată un
exemplu despre cum arată o nouă notificare.

Următorul este „Găsiți un mentor”. Aceasta este destinația dvs. principală atunci când v-ați înregistrat
pe platformă. Aici puteți alege o persoană care vă va îndruma pentru învățarea pe platformă. Pentru
a alege un mentor tot ce trebuie să faceți este să alegeți unul dintre mentorii dați în filă și să apăsați
„Solicitați să fie mentor”.
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Când apăsați butonul, scrieți o scurtă descriere despre dvs. și de ce doriți să fie mentorul dvs. și apăsați
butonul de trimitere. Dacă doriți să alegeți pe altcineva, apăsați butoanele „x” sau anulare.

Acum trebuie să așteptați ca mentorul să vă accepte solicitarea. Dacă mentorului ales de dvs.îi ia mult
timp să răspundă, puteți reveni oricând la fila Găsiți mentorul și apăsați anulare cerere.

Veți primi un mesaj care vă va întreba dacă doriți să o anulați. Dacă da, apăsați doar da, sau puteți
aștepta un pic mai mult și apăsați nu.

Rețineți că un mentor vă poate refuza solicitarea. Dar nu vă faceți griji, există mai mulți mentori dintre
care puteți alege.
După ce ați ales mentorul, veți primi o notificare în rețea și acum nu veți mai vedea „Găsiți mentor”,
dar va fi schimbat în „Mentorul meu”. Aici puteți merge să vorbiți cu mentorul dvs, sau, dacă nu vă
este de ajutor, îi puteți “concedia” și găsi pe altcineva care să vă ajute în parcursul de training și
învățare.

33

Ca întotdeauna, dacă doriți să vă demiteți mentorul după ce apăsați „Ștergeți mentorul”, veți primi un
mesaj de confirmare.

Partea următoare și partea principală a platformei este messenger sau pur și simplu „Chat”. Aici puteți
vorbi cu mentorul dvs., puteți pune întrebări. Pentru a trimite un mesaj, scrieți în zona albastră care
are scris “Tastați-vă mesajul ...” și apăsați pe Trimitere și veți vedea mesajul pe ecran.

Mult success!
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5.

PLATFORMA DE MENTORAT PENTRU MENTOR

Stimate mentor, bun venit în rețeaua de mentorat MENNET. Această platformă este concepută pentru
a vă conecta cu cursanții care au nevoie de ajutor pentru a învăța materialul.

Cum să te înregistrezi?
Înregistrarea în rețea este simplă. În primul rând, trebuie să deschizi platforma MENNET.

Apoi apăsați „Înregistrați” chiar sub butonul „Autentificare”.

Apoi, veți vedea un formular pe care trebuie să îl completați. Introduceți numele și prenumele.
Gândiți-vă la un nume de utilizator, fiți creativi și asigurați-vă că îl rețineți, apoi introduceți e-mailul
dvs., gândiți-vă la o parolă, asigurați-vă că nu este ușor de ghicit, dar n-o uitați!
Selectați ziua de naștere, din ce țară proveniți, sex. Apoi selectați mentor în „Verificare roluri”. În plus,
dacă doriți, puteți încărca o imagine de profil. Faceți captcha și apăsați înregistrare.

Exemplu de formular de înregistrare completat.
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Aproape ai terminat. După apăsarea butonului de înregistrare, veți primi un e-mail către contul de email desemnat.
Expeditorul trebuie să fie MENNET cu subiectul Verificare cont. Deschide-l și tot ce trebuie să faci este
să apeși linkul
E-mailul ar trebui să vă arate în felul următor:
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Asta este, acum v-ați înregistrat în rețea. Simțiți-vă liber să vă conectați!

Cum să vă conectați
Tot ce trebuie să faceți este să introduceți datele pe care le-ați folosit pentru a vă înregistra și să faceți
captcha și să apăsați login/conectare.

Mi-am uitat parola!
Dacă ați uitat parola, nu vă faceți griji, există o modalitate de a o reseta. Mergeți la formularul de
conectare, apăsați „Parolă uitată?” și introduceți adresa de e-mail, apoi apăsați și resetați parola.

Următorul pas este să vă deschideți e-mailul și să găsiți un „OTP” (one time password-parolă de unică
folosință). Expeditorul trebuie să fie MENNET și subiectul să fie Resetare parolă. Ar trebui să arate așa:
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Apoi copiați totul după OTP: și lipiți-l în căsuța specificată.

Apoi introduceți noua parolă și apăsați parola de actualizare.
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Crearea profilului
Când vă conectați, veți vedea pagina de profil care este pagina principală a platformei. Aici puteți
accepta și vorbi cu cursanții.
Fila principală „Profil” vă arată informațiile legate de contul dvoastră și vă permite să vă deconectați
de pe platformă.

Următoarea filă este „Submissions”. Aici puteți edita detaliile dvs., cum ar fi numele dvs., țara. În plus,
puteți schimba fotografia de profil. Toate acestea se fac apăsând butonul de editare, efectuând
modificările și apăsând registrul din partea de jos a ferestrei pop-up.

Fila „Modificare parolă” vă permite să vă schimbați parola, trebuie doar să introduceți parola curentă
și noua parolă.
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Fila „Notificare” vă arată toate notificările primite, cum ar de exemplu dacă aveți o nouă solicitare,
sau un cursant a decis să-și schimbe mentorul.
Numărul de notificări noi este afișat în paranteză la fila “Notificări”, cu culoarea albastră.

Una dintre filele importante este fila „Solicitare”; care de asemenea afișează în paranteză numărul de
cereri în așteptare primite de la cursanți. Aici poți vedea numele cursantului și o scurtă descriere pe
care au scris-o.
În aceeași linie puteți decide dacă să le acceptați cererea sau nu. Aceștia vor fi notificați cu privire la
decizia dvs.

Ultima și cea mai importantă filă este: “Cursanții mei”. Aici veți vedea toți cursanții pe care i-ați
acceptat. Aici le puteți vedea numele precum și un buton pentru a vă redirecționa către chat, unde
puteți vorbi cu un anumit cursant. În plus, puteți utiliza butonul „Ștergeți cursantull” dacă cursantul a
terminat cursul sau a devenit inactiv de mult timp.

Când apăsați butonul de ștergere, vi se va solicita o confirmare.
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Chat/conversație
Aici putem conversa.
De asemenea aici puteți vorbi cu cursanții dvs. și îi puteți ajuta cu întrebările și problemele lor cu
privire la materialul de învățare de pe site.
Pentru a trimite un mesaj, scrieți în zona albastră care are denumirea„Tastați-vă mesajul ...” și apăsați
pe Send/Trimite și veți vedea mesajul pop-up pe ecran.
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