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1.

GHID PAS-CU-PAS DE UTILIZARE AL
INSTRUMENTULUI NONFORLESL

Acest document este adresat tuturor elevilor care doresc să obţină o recunoaştere
oﬁcială a competenţelor şi cunoştinţelor dobândite în afara instituțiilor de
învăţământ (în sala de clasă). Această recunoaştere este posibilă datorită
instrumentului de validare a resurselor educaţionale deschise MyKey, dezvoltat în
cadrul proiectului NONFORLESL Erasmus+ descris în paginile următoare.

2. DESPRE PROIECTUL NONFORLESL
Proiectul NONFORLESL, ﬁnanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+,
Componentă prioritară 2 – Parteneriat Strategic, are ca scop prevenirea prin recunoaşterea
cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor dobândite prin învățarea ă și . Aceste aptitudini sunt
adesea subestimate, deși ele pot juca un rol esențial în CV-ul ﬁecărui elev pentru a aplica pentru
un internship, a alege o şcoală, a intra pe piaţa muncii, etc. Pasul preliminar îl reprezintă
recunoaşterea acestor aptitudini „informale” de către evaluatorii „formali”, adică de către
profesorii care sunt implicaţi în evaluarea abilităţilor obținute prin intermediul formale.
Recunoaşterea acestor abilităţi obţinute prin învăţarea non-formală şi informală – deseori
cunoscută sub numele de – este acum posibilă datorită instrumentului MyKey care poate ﬁ
folosit atât de elevi cât și de profesori. Instrumentul, care se bazează pe nevoile de învățare ale
elevului și depășește granițele dintre materiile școlare, va ﬁ utilizat în completarea procedurilor
de evaluare formale, contribuind la eforturile de reducere a abandonului școlar și la
îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor. Instrumentul este disponibil accesând următorul
link: www.my-key.online
Pentru a compara învățarea formală, non-formală și informală, a fost necesară găsirea unui
element comun – a unei legături directe între acestea. Instrumentul identiﬁcă această legătură
în competențele strategice obținute prin învățarea formală, non-formală și informală, numite
după cheie.
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Odată ce am explicat rolului acestui instrument, este timpul să începi să îl folosești. Prin
intermediul MyKey vei putea să:
îți creezi propriul proﬁl și imaginea de proﬁl;
alegi o activitate extracuriculară aparținând învățării non-formale și informale;
încarci o activitate extracuriculară nouă aparținând învățării non-formale sau
informale;
asociezi activitatea aleasă cu o anumită competență cheie;
încarci un certiﬁcat care să ateste competențele dobândite.
Pentru a face activitățile descrise mai sus, va trebui să urmezi următorii pași:
să îți activezi contul și să-ți creezi propria imagine de proﬁl;
să conectezi activitățile extracuriculare cu competențele cheie dobândite;
să încarci certiﬁcatele care atestă competențele dobândite.
După ce ai urmat acești pași, este posibilă recunoașterea învățării non-formale prin raportare la
competențele cheie. În acest moment responsabilitatea este a profesorilor. Nu este suﬁcient să
precizezi activitațile extracuriculare efectuate și să încarci certiﬁcatele ca dovadă. Profesorii
desemnați de ﬁecare școală vor ﬁ rugați să evalueze și să veriﬁce documentele încărcate,
recunoscând oﬁcial competențele dobândite prin intermediul învățării non-formale și informale.
Acestea vor reprezenta un fel de „CV paralel” – atestând competențele tale în artă, tehnologie
digitală, comunicare, etc. – care poate ﬁ folosit pentru căutarea unui loc de muncă, aplicarea
pentru un internship, etc. În primul rând, datorită recunoașterii acestor aptitudini dobândite prin
învățarea non-formală și informală, elevii care întâmpină diﬁcultăți la școală vor beneﬁcia de o
motivație importantă în plus pentru a nu renunța la școală.
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3. CUM SĂ UTILIZEZI MYKEY
1 - CREAREA CONTULUI PERSONAL
3.1.1 Conectare
Primul pas este să accesezi website-ul
instrumentului. Aceasta este prima
imagine pe care o vei vedea. Dacă aceasta
este prima oară când intri pe site-ul
instrumentului, vei ﬁ rugat să îți creezi un
cont nou, incluzând imaginea de proﬁl. De
asemenea, vei putea să alegi limba pe care o
preferi.
3.1.2 Crearea imaginii de proﬁl
Imaginea de proﬁl te va reprezenta. Poți
alege între o imagine de proﬁl realistă sau
mai creativă.
3.2.3 Cum să îți modiﬁci imaginea de proﬁl
Aceasta poate ﬁ modiﬁcată conform
următoarelor criterii:
3.1.4 Față / Păr / Îmbrăcăminte / Accesorii
Iată câteva exemple despre cum imaginea
ta de proﬁl poate ﬁ modiﬁcată prin crearea
unor elemente realiste sau a unei imagini
ﬁctive pe care ai vrea să o ai. În momentul în
care ești mulțumit de imaginea ta, fă click pe
„Terminare”.

Față

Păr
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3.1.5

Informații pentru conectare
Odată ce ți-ai ales imaginea de proﬁl, este
timpul să adaugi o ultimă informație pentru
conectare. Mai jos sunt datele care trebuie
completate: Odată ce ai completat spațiile
libere, fă click pe „Înregistrare”.

3.1.6

Finalizarea imaginii de proﬁl
Felicitări, ți-ai creat imaginea de proﬁl prin
inter-mediul instrumentului NONFORLESL.
Acum poți face click pe „Click aici pentru
conectare” și poți începe să-ți creezi proﬁlul și
să-ți înregistrezi activitățile, aptitudinile,
competențele și cunoștințele.

2 - CONEXIUNILE ACTIVITĂȚI EXTRACURICULARE COMPETENȚE CHEIE DOBÂNDITE
3.2.1

E timpul să începem
Odată ce ți-ai ﬁnalizat proﬁlul, vei ﬁ redirecționat pe pagina de mai jos. În stânga-sus vei
găsi butonul „Despre proiect”: apăsând pe el vei găsi mai multe informații despre proiect.

Este timpul să adaugi activitățile tale extracuriculare, care vor ﬁ evaluate mai târziu de
unul dintre profesorii desemnați. În colțul din dreapta-sus poți vedea cinci butoane. Dacă
faci click pe „Acasă” vei ﬁ direcționat pe pagina principală. Pentru a-ți adăuga activitățile
extracuriculare, fă click pe butonul „plus” de sus; vei ﬁ redirecționat spre un asistent care
te va ajuta să adaugi activitățile tale favorite.
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3.2.2

Adăugarea activităților extracuriculare
Este timpul să adaugi activitățile tale extracuriculare. Ai trei posibilități :
(1) alege din rândul activităților extracuriculare propuse, clasiﬁcate conform
categoriilor speciﬁce. Pentru ﬁecare dintre categoriile selectate, vei găsi o listă cu
câteva activități corespunzând acelei categorii (ex. pentru „Sport”, vei avea
posibilitatea de a alege una sau mai multe din activitățile enumerate: volei, karate,
baschet, etc.)
(2) găsește o activitate extracuriculară speciﬁcă în bara de căutare din dreapta;
(3) adăugă o activitate extracuriculară nouă și personalizată, care nu este inclusă în
listă; aceasta va ﬁ adăugată listei de activități din care să poți alege.
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3.2.3
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Conexiunile activități / competențe cheie
Odată ce ți-ai ales / propus o anumită activitate pe care să o întreprinzi în afara orarului
școlar, aceasta va putea ﬁ evaluată prin raportare la criteriile prin care îți sunt evaluate
de obicei competențele dobândite în școală. îți oferă posibilitatea de a crea o imagine
de ansamblu pentru un portofoliu coerent de aptitudini, cunoștințe și competențe.
Acum că știi mai multe despre competențele cheie, poți să corelezi ﬁecare activitate
extracuriculară pe care o desfășori în afara orelor de la școală cu aceste competențe
cheie. extracurricular activity to the key competences.

Pentru ﬁecare activitate aleasă (de exemplu: jocuri video și pe calculator), vei găsi un
buton și o înregistrare audio prezentând și explicând ﬁecare competență cheie în parte.
Acum este rândul tău să conectezi activitatea aleasă cu competențele pe care consideri
că le obții. Fiecare activitate extracuriculară poate ﬁ asociată cu maximum trei
competențe cheie. Nu există o metodă corectă de a asocia activitățile extracuriculare și
competențele cheie, încât vrem să aﬂăm opinia ta și respectăm raționamentul din
spatele acestei alegeri (întrucât vei ﬁ rugat să îți justiﬁci alegerea ulterior). Alegerea ta
nu va ﬁ criticată de nimeni.
Nu este suﬁcient să asociezi activitatea și competența cheie, deoarece vei ﬁ rugat să dai
un motiv pentru ﬁecare conexiune în parte. Vei găsi un spațiu gol pe care va trebui să îl
completezi cu o justiﬁcare logică, care va ﬁ citită de profesorii desemnați să îți veriﬁce
conexiunile. De asemenea, poți scrie o explicație fără a o preda imediat profesorului,
pentru a mai putea reﬂecta asupra ei: trebuie doar să faci click pe „Salvează pentru mai
târziu”.
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Felicitări, ai adăugat o activitate la competența cheie aleasă. Pentru a continua,
accesează proﬁlul tău.

3 - PROFILUL TĂU PERSONAL
3.3.1

Editează-ți proﬁlul

Făcând click pe „Editare proﬁl”, vei avea acces la proﬁul tău.
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Aici vei putea să:
scrii o descriere despre tine în secțiunea „Despre mine”. Aici îți poți prezenta ideile,
obiectivele, visele, etc. Astfel vei reuși să îți îmbogățești portofoliul și vei avea o
„carte de vizită” pe care o vei putea prezenta altora, întrucât rubrica „Despre mine”
va apărea în certiﬁcatul tău (secțiunea 5);
îți modiﬁci datele personale;
îți schimbi parola.
După ce ai completat descrierea „Despre mine”, este timpul să mergi înapoi la proﬁul tău.
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3.3.2

Cnoexiunile dintre activități / materii școlare

Acum că ai adăugat activitatea și ai asociat-o compențelor cheie, trebuie de asemenea
să o asociezi unei materii școlare formale. Materia aleasă ar trebui să aibă legătură cu
activitatea ta extracuriculară. După ce faci click pe „Conectează activitatea cu materia
școlară” vei ﬁ direcționat pe pagina de mai jos. Aici va trebui să alegi disciplina școlară
care consideri că poate ﬁ asociată cu activitatea ta. Poți alege din lista de discipline
școlare creată de școala de care aparții. Apoi, va trebui să explici de ce crezi că
activitatea aleasă este relevantă pentru materia școlară.
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3.3.3

Încărcarea certiﬁcatelor atestând competenţele dobândite
Odată ce ai făcut o asociere între o anume activitate extracuriculară și competenţa
cheie corespunzătoare, precum şi cu o disciplină şcolară, trebuie să demonstrezi că
faci cu adevărat acea activitate. Cea mai bună şi des întâlnită metodă este de a obţine
un certiﬁcat sau o diplomă. Alte posibilităţi ar ﬁ: fotograﬁi de pe durata desfăşurării
acelei activităţi, link-uri video, carduri de membru, etc. Așadar, este din nou rândul tău:
vei ﬁ rugat să încarci un tip de ﬁşier care să ateste competenţele obţinute prin
desfășurarea acelei activităţi extracuriculare.
Încărcarea dovezilor
Fă click pe butonul „Încarcă” pentru a încărca dovada ta.

Gestionarea dovezilor
Pe această pagină poţi gestiona documentele încărcate.
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În primul rând poţi scrie o explicaţie, în care poţi, spre exemplu, să incluzi un link la
video-ul tău.

Ulterior poţi să-ţi încarci dovezile. Ține minte să introduci un titlu scurt care să se
potrivească cu activitatea din dovada pe care o vei încărca. Alegerea unui nume este
importantă întrucât va ﬁ adăugată pe certiﬁcatul tău (vezi Secţiunea 5 „Certiﬁcat”). Apoi
încarcă dovada, alegând documentul din locaţia din calculatorul tău. (Tipuri de ﬁşiere
acceptate: PDF, JPG, PNG – Max 4MB).
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Încărcarea dovezilor
Felicitări: ai încărcat dovezile. Acestea pot ﬁ descărcate sau şterse oricând doreşti.

Mai multe informaţii/ editare activitate
Revenind la proﬁlul tău şi făcând click pe „Mai multe informații/Editare activitate”, vei ﬁ
redirecționat la o pagină care îţi va prezenta un rezumat al activităţii tale: aici poţi sterge
activităţile tale, poţi modiﬁca competenţele cheie alese şi poţi schimba motivul pentru
conexiunea ta. Acesta poate ﬁ util pentru a-ţi menţine proﬁlul actualizat.
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Conﬁrmarea din partea profesorului
n cazul în care conexiunea compentențelor cheie a fost aprobată de către profesorul
desemnat, semnul va apărea pe proﬁlul tău. Dacă conexiunea a fost respinsă, îți va
apărea semnul . În cazul în care conexiunea este în continuare neveriﬁcată, îți va
apărea semnul .
Dacă conexiunea cu materia școlară a fost aprobată de profesorul desemnat, va ﬁ
conﬁrmată astfel
. Dacă conexiunea este încă neveriﬁcată de profesorul desemnat, va apărea astel:
. Dacă conexiunea a fost respinsă, vei primi un email de la
profesorul desemnat în care vei ﬁ rugat să faci o conexiune nouă.

4. MESAJE
În colțul din dreapta-sus vei găsi un buton sub formă de scrisoare: acesta este căsuța ta
de e-mail-uri. Vei avea rubrica de mesaje primite (totalul e-mail-urilor primite), trimise
(totalul e-mail-urilor trimise) și posibilitatea de a scrie un e-mail nou.

Aceasta este cea mai ușoară cale de a menține legătura cu profesorii tăi, pentru a le cere
sfaturi, ajutorul, etc. În cazul în care, spre exemplu, o conexiune cu o competență cheie
sau cu o materia școlară ți-a fost respinsă, îi poți întreba din ce cauză conexiunea nu a
fost aprobată. Dacă vreo conexiune este încă în așteptare, vei putea să-ți rogi profesorii
să o veriﬁce.
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5. CERTIFICAT
În colțul din dreapta sus, vei găsi link-ul către certiﬁcat. Făcând click pe el, certiﬁcatul
care atestă rezultatele tale obținute în cadrul învățării informale va ﬁ generat pentru a ﬁ
imprimat. Acesta conține:
datele tale personale;
o scurtă explicație a certiﬁcatului;
secțiunea ta „Despre mine” (opțional)
competențele cheie pe care le-ai obținut prin raportare la activitățile tale;
materiile școlare care pot ﬁ asociate cu activitățile tale;
completând rubricile din josul paginii, poți primi recunoaștere oﬁcială din partea
școlii tale.
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GLOSAR
Abandonul școlar
Abandonul școlar poate ﬁ deﬁnit precum eșecul de a ﬁnaliza studiile gimnaziale sau
învățământul obligatoriu și eșecul de a obține caliﬁcările corespunzătoare și diplomele de
încheiere a studiilor. Acesta începe adesea chiar din școala primară o dată cu primele
experiențe de eșec școlar. Principalele cauze ale abandonului școlar sunt: tranzițiile între
diferite școli sau între diferite nivele de educație; sprijinul insuﬁcient acordat elevilor care se
confruntă cu probleme emoționale, sociale sau școlare; sprijin insuﬁcient din partea
profesorilor pentru a motiva elevii.
Învățarea informală
Acest termen se referă la orice activitate educațională organizată în afara sistemului școlar
oﬁcial – ﬁe operând separat, ﬁe ca o caracteristică importantă a unei activități mai complexe
– care este menită să deservească interese și obiective educaționale. Chiar dacă nu
conduce la o diplomă sau caliﬁcare formală, educația non-formală contribuie la dezvoltarea
personală și consolidează competențele și abilitățile individului. Cursurile de educație
continuă sunt un exemplu care se adresează adulților. Cercetașii sunt un exemplu adresat
copiilor. Învățarea non-formală este considerată mai antrenantă, căci interesul
participantului reprezintă motivația sa de a se implica.
Învățarea informală
Acest termen se referă la procesul de-a lungul vieții prin care ﬁecare persoană dobândește
atitudini, valori, competențe și cunoștințe din experiența de zi cu zi și din inﬂuențele și
resursele educative din mediu – de la familie și vecini, de la locul de muncă și din activitățile
recreaționale, de la bibliotecă sau din mass-media.
Învățarea formală
Educația organizată, ghidată de o programă oﬁcială, care conduce la o caliﬁcare
recunoscută oﬁcial (cum ar ﬁ o diplome de absolvire a studiilor liceale). Deseori este ghidată
și acreditată de guvern la un anume nivel. Cadrele didactice sunt de regulă pregătite
profesional.
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Activități extracuriculare
Activitățile extracuriculare sunt acele activități, făcute de elevi, care nu se încadrează în
programa normală a studiilor școlare sau universitare. Ele pot ﬁ organizate de o școală
primară sau gimnazială sau de către organizații externe, non-proﬁt sau comerciale. Acestea
pot avea loc în incinta școlii sau în altă locație, spre exemplu un centru cultural, o bibliotecă,
un parc, etc. Se pot desfășura și în afara contextului școlar sau pot ﬁ organizate de elevi
(cum ar ﬁ revistele independente). Activitățile extracuriculare se adresează tuturor elevilor
și le permit să dobândească anumite competențe speciﬁce, care nu pot ﬁ dezvoltate prin
învățarea formală. Din acest motiv, se consideră că activitățile extracuriculare fac parte din
învățarea informală sau non-formală.

COMPETENȚE CHEIE
Următorul tabel prezintă cele opt competențe pe care le poți asocia cu activitățile tale
extracuriculare:

Comunicare în limba maternă: Îți poți prezenta, în scris sau oral, gândurile și
sentimentele despre fapte și opinii. Ai abilitatea de a vorbi și de a-i asculta pe
ceilalți astfel încât să vă înțelegeți reciproc. Te poți exprima ﬂuent și spontan
într-o gamă variată de contexte (la școală, în situații formale și informale).

Comunicare în limbi străine: Îți poți prezenta, în scris sau oral, gândurile și
sentimentele despre fapte și opinii într-o limbă străină. Ai abilitatea de a vorbi
într-o limbă străină și de a-i asculta pe ceilalți astfel încât să vă înțelegeți
reciproc. Dacă poți înțelege limba respectivă, te poți exprima oral și în scris, ai
competențe de comunicare în acea limbă. De asemenea, poți înțelege
diferențele culturale.
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Abilități matematice și competențe de bază în știință și tehnologie: Ai
cunoștințe de matematică; poți opera cu numere, efectua calcule, rezolva
algoritmi și conexiuni logice. Ai capacitatea de a identiﬁca și rezolva probleme
de matematică în situații de zi cu zi. Știi cum să aplici aceste cunoștințe de
matematică în situații reale. Ai competențe în alte științe naturale precum ﬁzica,
chimia sau biologia și în tehnologie, așadar înțelegi lumea din jur. Ești conștient
că oamenii au schimbat lumea și că ﬁecare dintre noi are o contribuție în acest
proces. Știi cum să folosești tehnologia în vederea acestui scop.

Competențe digitale: Competențele digitale se referă la abilitatea de a utiliza
fără diﬁcultăți tehnologia informațiilor atunci când înveți, comunici cu alți
oameni sau în timpul liber. Ai competențe TIC; știi cum să obții informații, să le
evaluezi, salvezi, produci și prezinți prin intermediul unui calculator / dispozitiv
IT. Știi cum să comunici și să participi în rețele prin intermediul internetului. Poți
utiliza diferite dispozitive media precum telefon mobil, camere digitale, etc.
Competențele digitale variază de la abilitatea de a utiliza internetul și serviciul email până la crearea și întreținerea paginilor web și a programelor.

Învață să înveți: „Învață să înveți” înseamnă să îți organizezi singur procesul de
învățare. Acest lucru presupune să îți administrezi eﬁcient timpul și informațiile.
Înseamnă să îți identiﬁci nevoile și oportunitățile, să își stabilești țelurile și
obiectivele, și să găsești cele mai bune mijloace de a le îndeplini. Îți poți folosi
cunoștințele și competențele în mai multe contexte: acasa, la locul de muncă, la
școala și la alte cursuri de formare. Știi cum să îți sporești motivația și încrederea
în sine. „Învață să înveți” este o competență esențială, care ne ajută pe noi toți să
de îndeplinim obiectivele.
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Competențe sociale și civice: Competențele sociale și civice te ajută sa
participi activ în societate. Bunăstarea ta personală și socială depinde de
acest lucru. Competențele sociale și civice te ajută să interacționezi cu
oameni din diferite culturi. Implică înțelegerea codurilor de îmbrăcăminte,
comportament și a tradițiilor din diverse medii. De asemenea, aceste
competențe îți permit să rezolvi probleme și conﬂicte într-un mod pozitiv și
eﬁcient. Prin competențele civice, dobândești cunoștințele necesare,
competențele și aptitudinile de care ai nevoie pentru a ﬁ un cetățean activ și
pentru a înțelege evenimentele politice și sociale. Îți facilitează participarea
în activități civice la toate nivelele: la școala, la locul de muncă, în orașul tău,
în regiune, etc.
Inițiativă și antreprenoriat: Inițiativa și antreprenoriatul îți oferă puterea de
a găsi oamenii potriviți, resursele materiale și mijloacele necesare pentru a-ți
îndeplini visul. Îți poți pune ideile în practică și poți, pe această cale, să faci o
schimbare care să adreseze nevoile unui grup țintă. Această competență
implică: planiﬁcarea și administrarea ideilor tale și a proiectului; găsirea
resurselor și sprijinului necesar realizării acestuia; cooperare cu ceilalți;
găsirea unor soluții creative pentru probleme și situații neprevăzute.
Creativitatea, originalitatea și inovația sunt cuvinte cheie pentru această
competență.
Conștiință și exprimare culturală: Această competență implică să ﬁi
conștient de importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și
sentimentelor în diferite moduri (muzică, teatru, literatură și artă vizuală).
Ești foarte creativ și poți găsi modalități de a-ți organiza ideile și
sentimentele. Știi cum să le exprimi prin diferite mijloace de expresie
artistice. Ești pasionat de cultura țării tale, de tradiții și de patrimoniul
cultural; îți place să organizezi și să participi la festivaluri, expoziții și
concerte care implică artiști locali. Ești interesat să aﬂi mai multe despre alte
culturi și să îi înveți pe alții despre cultura ta, folosind metode artistice
precum pictura, muzica, teatrul, scrierea creativă, etc.
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www.facebook.com/nonforlesl

