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1. INTRODUCERE
Acest document a fost creat pentru a ajuta cadrele didactice să se implice, în calitate de
administratori, în proiectul Non-For-Lesl. Proiectul european Non-For-Lesl (Învățarea nonformală poate preveni Abandonul Școlar) este ﬁnanțat de către Comisia Europeană în cadrul
Programului Erasmus+, Actiune cheie 2 – Parteneriat Strategic. Acest proiect european are ca
obiectiv prevenirea abandonului școlar prin recunoașterea învățării non-formale și crearea unui
instrument de validare a competențelor obținute prin educația non-formală. În special, proiectul
Non-For-Lesl a dezvoltat o nouă metodă multi-dimensională inovativă – un instrument de
validare a resurselor educaționale deschise – care să ﬁe folosit în completarea procedurilor de
evaluare școlare, contribuind astfel la eforturile de a reduce Abandonul Școlar și de a îmbunătăți
rezultatele școlare ale elevilor.
Instrumentul Non-For-Lesl este bazat pe o imagine holistică a învățării elevilor, care traversează
granițele dintre disciplinele școlare și care va prezenta și valida abilități, cunoștințe și
competențe obținute prin învățarea non-formală și informală în legătură cu cele 8 competențe
cheie și cu competențele transversale stabilite de Uniunea Europeană ca unul dintre obiectivele
Strategiei Europa 2020.
Cadrele didactice au un rol esențial în atingerea acestor obiective, asistându-i atât pe profesorii
cât și pe elevii implicați în proiectul Non-for-Lesl.
Profesorii implicați în proiectul Non-For-Lesl, denumiți „profesori desemnați”, sunt rugați să:
evalueze conexiunile dintre activități extracuriculare și competențe cheie
făcute de elevi;
veriﬁce dovezile încărcate de elevi cu rol de conﬁrmare a competențelor
dobândite;
evalueze conexiunile efectuate de elevi, validând oﬁcial competențele
dobândite în parcursurile educaționale non-formale.
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Elevii implicați în proiectul Non-For-Lesl sunt rugați să:
își creeze propriul proﬁl și propria imagine de proﬁl;
aleagă o activitate extra-curiculară aparținând învățării non-formale sau informale și
să o asocieze cu o competență cheie și cu o anume materie școlară;
încarce un tip de dovadă (diplomă, link, video, audio, imagine, etc.) atestând
competențele obținute.

Cadrele didactice sunt implicate în proiect în calitate de administratori ai „My Key:
instrumentul online pentru validarea și recunoașterea învățării non-formale și informale”
(www.my-key.online). Rolul de asistență, pe care cadrele didactice sunt rugate să îl
îndeplinească, poate ﬁ rezumat în următorii pași:
să le dea atât profesorilor desemnați cât și elevilor datele de autentiﬁcare (nume de
utilizator și parolă);
să facă o listă cu toate materiile școlare predate, permițându-le elevilor să creeze
propriile conexiuni între activități extracuriculare și materiile școlare;
să compună un text introductiv care să apară pe pagina de start a elevilor din școala la
care sunt înscriși.
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2. GHID CONCIS PENTRU ADMINISTRATORII
DESPRE UTILIZAREA INSTRUMENTUL ONLINE
2.1 - ACTIVAREA CONTULUI
Pentru a că activa contul, trebuie să:
(1)

vizitați website-ul instrumentului la adresa: www.my-key.online (SFAT TEHNIC : vă
rugăm asigurați-vă că aveți ultima versiune updatată a browser-ului);

(2)

aceasta este prima imagine pe care o veți vedea; veți ﬁ rugat să introduceți datele
dumneavoastră (e-mail și parolă);

(3)

datele dumneavoastră de autentiﬁcare vă vor ﬁ puse la dispoziție de unul dintre
partenerii proiectului Non-For-Lesl.
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2.2 - PAGINA DE START
Când accesați instrumentul online, aceasta este pagina la care veți ﬁ direcționat.

În colțul din dreapta-sus veți vedea comenzile principale pe care veți ﬁ rugat să le folosiți:
Administrator;
Mesaje;
Liste utilizatori;
Materii;
Pagina de destinație;
Deconectare.

2.3 - MESAJE
Făcând click pe Mesaje, veți ﬁ direcționat la această secțiune a instrumentului, care funcționează
exact ca un serviciu de e-mail obișnuit. Secțiunea Mesaje este creată pentru a facilita
comunicarea eﬁcientă între profesori și elevi (prin medierea dumneavoastră) privind activitățile
lor non-formale și validarea acestora. Această secțiune vă permite să:
primiți mesaje și să le răspundeți;
scrieți și să trimiteți mesaje;
vă administrați e-mailul.

8

Mesaje primite
În secțiunea «Mesaje primite» veți găsi e-mailurile primite de dumneavoastră: numele
expeditorului, subiectul mesajului, data de primire. Făcând click pe ﬁecare e-mail, veți putea să
accesați mesajul și să îi răspundeți direct.
Mesaje trimise
În această secțiune veți găsi e-mailurile pe care le-ați trimis.
Compune
Făcând click pe butonul «Compune», veți accesa următoarea fereastră:

Veți putea să:
alegeți un destinatar;
dați un titlu/subiect mesajului dumneavoastră;
scrieți conținutul mesajului;
trimiteți mesajul, făcând click pe butonul «Trimite»;
ștergeți mesajul, făcând click pe butonul «Șterge».
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2.4 - LISTE DE UTILIZATORI
Listele de utilizatori funcționează exact ca panoul de comandă al administratorului.

Pentru ﬁecare persoană, veți putea vedea:
numărul de identiﬁcare;
e-mailul;
prenumele;
numele de familie;
nivelul de acces (elev, profesor, administrator);
data conectării;
dacă persoana are acces la instrumentul online.
De asemenea, veți vedea și butonul „administrează”, care vă direcționează direct la panoul de
comandă operativ disponibil doar administratorilor Non-For-Lesl.
Administrează
Făcând click pe butonul «administrează», veți avea acces la pagina ﬁecărui utilizator înregistrat
din școala dumneavoastră.
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Acesta este panoul de control și secțiunea pe care o veți vedea după ce faceți click pe butonul
„Administrează”. Din punct de vedere operațional, acestea sunt acțiunile concrete pe care le veți
putea face cu acest instrument:
decideți să interziceți accesul unui utilizator/ reacordați accesul utilizatorului;
modiﬁcați adresa de e-mail a unui utilizator;
modiﬁcați atribuția unui utilizator în cadrul proiectului Non-For-Lesl
De ﬁecare dată când efectuați o acțiune de acest tip (interzicerea accesul unui utilizator,
schimbarea adresei de e-mail, modiﬁcarea atribuției unui utilizator), va apărea o fereastră de
conﬁrmare pe ecranul dumneavoastră, cerându-vă acordul asupra acțiunii pe care doriți să o
efectuați.
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Adaugă utilizator nou / Șterge utilizator
Întorcându-vă la pagina principală a listei de utilizatori, veți putea adăuga un nou utilizator sau
șterge un utilizator existent, făcând click pe comanda respectivă.

Pentru ﬁecare nou utilizator pe care doriți să îl adăugați, va ﬁ necesar să introduceți următoarele
informații:
prenume;
nume de familie;
e-mail;
data nașterii;
parola;
atribuția utilizatorului (profesor / elev / administrator);
dacă dorești să activezi acest nou cont.
După ce ai completat toate câmpurile, va trebui doar să faceți click pe „Trimite” pentru a crea un
nou cont sau pe „Șterge” dacă doriți să nu conﬁrmați acest cont:

12

2.5 - DISCIPLINA / MATERIA ȘCOLARĂ
În secțiunea „Disciplina/materia școlară”, veți vedea toate materiile predate la școala
dumneavoastră. Este responsabilitatea dumneavoastră să creați o listă completă a materiilor
predate la școală. Din această listă elevii vor putea face propriile lor conexiuni între activități
extracuriculare și materii școlare, iar conexiunea va ﬁ evaluată de unul dintre profesorii
desemnați.

Făcând click pe , veți putea adăuga o materie nouă predată la școala dumneavoastră; făcând
click pe
veți putea schimba denumirea sau culoarea materiei; făcând click pe , veți putea
șterge una dintre materii (vă rugăm să țineți cont de faptul că ștergerea unei materii va duce
automat la ștergerea tuturor conexiunilor făcute de elevi cu materia respectivă).

MyKey - brief guide
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Pentru ﬁecare materie adăugată, veți putea să alegeți:
denumirea materiei;
culoarea materiei.

2.6 - PAGINA DE DESTINAȚIE
Făcând click pe pagina de destinație, veți accesa pagina pe care sunteți rugat să creați un text
care va apărea pe pagina de start a elevilor din școala dumneavoastră. Prin acest text, puteți
stabili regulile pentru evaluarea activității elevilor. Procesul de evaluare trebuie să ﬁe în
concordanță cu procedura stabilită de școală: posibilitățile pornesc de la acceptarea sau
refuzarea directă a link-ului încărcat de elevi și includ și un model de evaluare în 3 pași (autoevaluare, prezentare, evaluarea efectuată de profesori).
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Făcând click pe „Trimite”, veți accepta inserarea textului compus pe pagina de start a tuturor
elevilor înregistrați din școala dumneavoastră.

2.7 - DECONECTARE
Făcând click pe „Deconectare”, veți putea să vă deconectați de pe MyKey.

MyKey - brief guide
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