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Acest gh�d cupr�nde următoarele
secț�un�:

"Oricine încetează să mai învețe este bătrân, fie că are douăzeci sau optzeci de
ani. Cine continuă să învețe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viață este să
îți păstrezi mintea tânără.”



Îmbătrânirea activă înseamnă a ajuta oamenii să rămână
responsabili de propria viață cât mai mult timp posibil.

Deoarece menținerea minții active este la fel de importantă
precum menținerea corpului activ din punct de vedere fizic, vă

invităm să participați la cursul nostru intitulat Sprijinirea
nevoilor persoanelor în vârstă este responsabilitatea noastră.

 
Cursul este conceput pentru a vă dezvolta abilitățile de a lucra

cu vârstnicii, de a discuta cu colegii, de a învăța cum pot
contribui vârstnicii la comunitate și la societate și de a obține un

certificat de absolvire a cursului ca recunoaștere a abilităților
nou îmbunătățite.

PREZENTARE GENERALĂ A
CURSULUI

Pe parcursul celor c�nc� module ale cursulu�, veț�:
 Cunoaște provocările cu care se confruntă bătrânii în timpul

procesului de îmbătrânire
Înțelege pilonii din viața vârstnicilor și depăși stereotipurile legate de
îmbătrânire
Învăța cum să lucrați cu vârstnicii, cu exemple practice
Afla cum să le dați bătrânilor posibilitatea de a deveni cetățeni activi
Învăța cum să valorificați persoanele în vârstă ca un avantaj pentru
comunități și societate

După f�nal�zarea tuturor etapelor, puteț� descărca cert�f�catul gratu�t de
absolv�re a cursulu�.

Dacă v-am trez�t �nteresul, ha�deț� să �ntrăm în profunz�mea med�ulu� de învățare
onl�ne ș� să obț�nem no� competențe ș� at�tud�n� pentru a lucra cu persoanele în

vârstă.
Vă dor�m un proces de învățare plăcut!



SCHIMBAREA LIMBII

Pentru a sch�mba l�mba af�șată pe platformă, faceț� cl�ck pe p�ctograma
d�n dreapta sus care arată ca un glob pământesc.

Puteț� alege între germană, engleză, span�olă, �tal�ană, poloneză, română,
turcă ș� greacă.

Faceț� cl�ck pe caseta cu l�mba dor�tă ș� apo� conectaț�-vă pentru a
începe cursul.

Această setare este valab�lă doar pentru platforma în s�ne, nu ș�
pentru l�mba cursulu� la care dor�ț� să vă înscr�eț�. 

L�mba în care este af�șat conț�nutul cursulu� dep�nde de la un curs la
altul ș�, de ob�ce�, o puteț� accesa în secț�unea Categor�� curs.

Alegeț� cursul dor�t în
funcț�e de l�mbă ș� faceț�

cl�ck pe  <<Acces>>. 
Acum aveț� conț�nutul
tradus în l�mba dor�tă!



Cu e-ma�la.

CONECTAREA PE PLATFORMĂ 
Pentru a vă înscrie la curs, trebuie mai întâi să vă creați un

cont. În această secțiune veți găsi trei modalități simple de a
vă alătura mediului nostru de e-learning:

https://courses.trainingclub.eu/ cu o adresă de e-mail validă,
cu un cont Google sau cu un cont Facebook.

 
 

Haideți să
parcurgem pașii
împreună!

PASUL 1
V�z�taț� https://courses.tra�n�ngclub.eu/.

Deoarece  încă nu aveț� un nume de ut�l�zator ș� o
parolă, veț� selecta

 <<Cont nou>>.

https://courses.trainingclub.eu/
https://courses.trainingclub.eu/


PASUL 2 Completaț� toate câmpur�le pentru a crea un
cont nou. Apo�, mergeț� în partea de jos a

pag�n�� ș� faceț� cl�ck pe <<Creează noul meu
cont>>

PASUL 3 După ce aț� f�nal�zat, veț� vedea următorul
mesaj de conf�rmare a noulu� cont creat cu

adresa de e-ma�l



PASUL 4
Desch�deț� e-ma�lul ș� veț� găs� mesajul de
ma� jos cu  l�nkul de val�dare. Faceț� cl�ck
pe l�nk pentru a vă conf�rma contul.

Bună ziua,

Un cont nou a fost solicitat la „Moodle - Open-source
learning platform | Moodle.org”
folosind adresa de e-mail.
Pentru a vă confirma noul cont, accesați această
adresă web:<<Link de validare>>
În majoritatea programelor de e-mail, aceasta ar trebui
să apară ca o legătură albastră
pe care puteți doar să faceți clic. Dacă asta nu
funcționează,
apoi tăiați și lipiți adresa în adresă
linie în partea de sus a ferestrei browserului web.

PASUL 5 Faceț� cl�ck pe 
 https://courses.tra�n�ngclub.eu/ ș�

conectaț�-vă folos�nd numele de ut�l�zator
ș� parola.

https://courses.trainingclub.eu/


b.Cu Facebook

PASUL 1 Faceț� cl�ck pe
https://courses.tra�n�ngclub.eu/  ș�

conectaț�-vă folos�nd contul de Facebook

PASUL 2 Veț� f� tr�m�s către Facebook pentru a vă
conf�rma autent�f�carea. 

Selectaț� <<Cont�nuaț�  ca (Numele de
utilizator)>> ș� veț� f� readus în Moodle

După aceea, puteț� începe cursul

https://courses.trainingclub.eu/


Cl�ck https://courses.tra�n�ngclub.eu/ and 
log �n us�ng your Google account

Veț� f� tr�m�s la Google pentru a vă conf�rma
autent�f�carea de pe unul d�ntre contur�le

Google. După ce vă veț� întoarce pe platformă,
veț� f� conectat în mod automat

c.Cu un cont Google 

Acum puteț� accesa gratu�t cursur�le d�spon�b�le pe
platforma noastră de campus v�rtual. 

Dacă dor�ț� o exper�ență educaț�onală deoseb�tă,
rezolvaț� sarc�n�le ș� obț�neț�  gratu�t cert�f�catul de

absolv�re a cursulu�!

PASUL 1

PASUL 2

Dacă nu aț� pr�m�t conf�rmarea, vă rugăm să ne anunțaț�
la adresa de e-ma�l  off�ce[at]team4excellence.ro ș�
vom rezolva problema în ma� puț�n de 24 de ore.

Probleme tehn�ce

https://courses.trainingclub.eu/


După cum probab�l aț� observat deja, cursul SENIOR este
d�spon�b�l pe Moodle în l�mb�le engleză, span�olă, �tal�ană,

poloneză ș� română. 
 

    ÎNSCRIEREA LA CURS

Faceț� cl�ck pe secț�unea  Sprijinirea persoanelor vârstnice - SENIOR în
EN, RO, IT, PL, SP

Selectaț� cursul dor�t cu ajutorul butonulu� 
 <<Acces>> ș� începeț� 



Cursul onl�ne începe cu un v�deocl�p �ntroduct�v pentru a vă
fam�l�ar�za cu sub�ectul. Veț� găs� �nformaț�� or�entat�ve despre

procesul de învățare ș� expl�caț�� detal�ate despre m�s�un�le
spec�f�ce cursulu� care trebu�e îndepl�n�te.

 
.Contul curent vă perm�te să parcurgeț� mater�alul de lectură al

Modululu� 1, dar pentru a completa testele, va trebu� să vă
înscr�eț� la curs.

 Mergeț� în colțul d�n dreapta sus ș� daț� cl�ck pe butonul de
setăr�. Un men�u derulant va enumera unele caracter�st�c�. 

Selectaț� <<Înscr�e-mă la acest curs>>

Acum faceț� cl�ck
d�n nou pe butonul 

 <<Înscr�e-mă>> 



SECȚIUNEA FORUM
Acum, că sunteț� înscr�s la curs, veț� putea f�nal�za m�s�un�le.
Pr�ma m�s�une este să vă prezentaț� pr�n �ntermed�ul Forumulu�.

Forumul este un �nstrument de
colaborare care se dorește a f�
un spaț�u în care coleg�� pot
d�scuta despre sub�ecte de
�nteres. 
Sunteț� �nv�tat să vă
prezentaț� pr�n �ntermed�ul
forumulu� ș� să spuneț� câteva
cuv�nte/�mpres��/așteptăr� de
la curs

Răspundeț� pr�n �ntermed�ul forumulu� la do� d�ntre coleg�� de clasă.
În acest fel, veț� înțelege ce șt�u e� despre sub�ectul cursulu� ș�, cu
s�guranță, veț� găs� lucrur� �nteresante. În plus, coleg�� de clasă vă

vor răspunde pe forum. Bucuraț�-vă de conversaț�e!

Scr�eț� Sub�ectul
d�scuț�e� ș� Mesajul

aceste�a.
După aceea, apăsaț�
butonul  <<Tr�m�te

�ntervenț�a în forum>> 

Faceț� cl�c pe butonul <<Înche�aț� turul>>
ș� cont�nuaț� la Forum.

I.

II.



După ce aț� term�nat de completat formularul, veț�
pr�m� o conf�rmare pentru postare. Aceasta va

perm�te altor cursanț� să �nteracț�oneze în
sub�ectul pe care l-aț� creat.

III.

Pentru a �ntra în d�scuț��le propuse de alț��,
trebu�e doar să daț� cl�ck pe  Titlul subiectului 

IV.

După ce aț� ales un sub�ect, răspundeț� în cadrul d�scuț�e� dând cl�ck
pe butonul <<Răspunde>>.Va apărea o casetă în care veț� putea
scr�e mesajul dvs. După ce aț� term�nat, faceț� cl�ck pe <<Tr�m�te

�ntervenț�a în forum>>.



PARCURGEREA MODULELOR DE CURS

Procesul de învățare �nclude elemente de joc care
constau într-un flux de lecț��, sarc�n� de îndepl�n�t,
acordarea de �ns�gne pentru sarc�n�le îndepl�n�te,

colectarea tuturor �ns�gnelor de către
part�c�panț� ș� obț�nerea unu� cert�f�cat de

absolv�re a cursulu�.

Partea teoret�că a cursulu� este prezentată sub
formă de E-book. Ex�stă c�nc� module pr�nc�pale
ale cursulu�, f�ecare modul cupr�nzând ma� multe

cap�tole. Puteț� nav�ga ș� vă puteț� opr� asupra
secț�un�lor pe care le cons�deraț� de �nteres.

A�c� puteț� vedea conț�nutul modululu� organ�zat pe
cap�tole

Acum că v-aț� logat, v-aț� înscr�s ș� aț� parcurs forumul,
puteț� trece la modulul teoret�c!



Dacă sunteț� ma� v�zual, aveț� opț�unea de a c�t� prezentarea
Power Po�nt. Veț� găs� prezentăr� pentru f�ecare modul.

Bucuraț�-vă de curs!

Dacă preferaț� o prezentare v�deo/aud�o, vă �nv�tăm să
v�z�onaț� prezentarea noastră v�deo a�c�:

 https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo


REZOLVAREA TESTELOR

F�ecare lecț�e este urmată de un test. Testul vă va
ofer� pos�b�l�tatea de a vă testa n�velul de

cunoșt�nțe. Ex�stă 10 întrebăr� cu alegere mult�plă,
cu tre� răspunsur� pos�b�le. Doar unul s�ngur este

corect. C�t�ț� cu atenț�e ș� rezolvaț� testul. 
Vă dor�m succes!

Aveț� la d�spoz�ț�e 15 m�nute pentru
a răspunde la toate întrebăr�le. 

Testele sunt concepute sub forma
unu� test gr�lă cu alegere mult�plă.

Daț� cl�ck pe  <<Începeț�
încercarea>> ș� testaț�-vă

cunoșt�nțele

Dacă răspundeț� corect în proporț�e de peste 50%, atunc� veț� at�nge
punctajul de trecere ș� veț� pr�m� o �ns�gnă. Dacă nu aț� at�ns punctajul de
trecere, rămâneț� calm, ma� sunt câteva încercăr�. C�t�ț� în r�tmul propr�u!



După ce aț� term�nat, selectaț� <<Tr�m�teț� totul ș� term�naț�>>.
Apo�, răspunsur�le vor f� corectate ș� veț� putea vedea unde aț�

greș�t.

În funcț�e de nota pe care o obț�neț�, veț� pr�m� o �ns�gnă.
Apo� puteț� cont�nua cursul cu următoarea act�v�tate.

Puteț� relua testul dacă nu sunteț� mulțum�t de scorul
obț�nut sau dacă dor�ț� să vă testaț� d�n nou cunoșt�nțele,

ch�ar ș� după ce aț� obț�nut cert�f�catul. 
Pentru a face acest lucru, selectaț� pur ș� s�mplu

<<Reîncercaț� testul>>.



Veț� pr�m� o not�f�care în colțul d�n dreapta sus după f�ecare test
f�nal�zat cu succes ș�, accesând-o, veț� ajunge la secț�unea de

�ns�gne actual�zată cu no�le real�zăr�.

COLECTAREA INSIGNELOR

Ins�gnele marchează f�nal�zarea cu succes a f�ecăru� modul.
Rezolvarea testulu� cu un scor de trecere vă oferă o nouă

�ns�gnă. Vă dor�m mult succes în colectarea tuturor celor 5
�ns�gne!

1.INIȚIATOR SENIOR ALBASTRU
2.EXPLORATOR SENIOR GALBEN
3.CERCETĂTOR SENIOR PORTOCALIU
4.EXPERT SENIOR ALB
5.MAESTRU SENIOR AURIU

Dobând�ț� ma� multe
cunoșt�nțe ș� obț�neț�

toate �ns�gnele!
 



OFERIREA FEEDBACK-ULUI

Contr�buț��le studenț�lor sunt esenț�ale pentru
îmbunătăț�rea cursur�lor! Vă �nv�tăm să vă expr�maț�

părerea despre curs.

Folos�ț� butoanele <<Pag�nă anter�oară>> ș� <<Tr�m�te
răspunsur�le>> pentru a f�nal�za sondajul ș� a completa

câmpur�le.



DESCĂRCAREA CERTIFICATULUI
Aț� ajuns la f�nalul cursulu�.

Fel�c�tăr� pentru parcurgerea tuturor modulelor cursulu�
onl�ne ș� pentru f�nal�zarea cu succes a tuturor m�s�un�lor!
Acum puteț� descărca cert�f�catul gratu�t de absolv�re a

cursulu� în do� paș� s�mpl�

Pr�ma dată, selectaț�
<<Descărcaț� cert�f�catul de absolv�re a cursulu� Spr�j�n�rea persoanelor în

vârstă >>

De a�c� puteț� descărca cert�f�catul pr�n butonul 
 <<V�zual�zează cert�f�catul>> 

https://courses.trainingclub.eu/mod/customcert/view.php?id=1708


MATERIALE BONUS

Part�c�panț�� care au f�nal�zat cu succes toate modulele cursulu� au
acces la setul complet de prezentăr� Power Po�nt, la Ghidul practic

pentru Facilitatori SENIOR, la Sprijinirea persoanelor vârstnice.
Ghidul practicantului, pe lângă alte mater�ale educaț�onale ut�le ș�

scenar�� de workshop spec�al concepute pentru sen�or� ș�
formator�� acestora

Pentru a ne ajuta să îmbunătăț�m cursur�le, vă rugăm să
completaț� sondajul de la f�nal.

C�t�ț� ma� multe despre pro�ect a�c�:  
 https://tra�n�ngclub.eu/sen�or/

Vă mulțum�m pentru part�c�pare
ș� sperăm că atât gh�dul, cât ș�

cursul v-au fost ut�le.

https://trainingclub.eu/senior/


Recunoaștere. Acest material de învățare a primit finanțare din partea Comisiei Europene în cadrul Acordului de grant ERASMUS+
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