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Ce este manualul și cărui domeniu 
se adresează?

Manualul „Abordări metodologice și pedagogice în învățarea la distanță pentru recunoașterea și evaluarea 

multiculturală 4.0 a resurselor umane” este un instrument auxiliar pentru cursul online furnizat în cadrul proiectului 

MMEHR.

Acesta descrie procesul prin care MOOC a fost implementat pe deplin și cu succes datorită diferitelor instrumente 

oferite de proiect.

Conținutul, pe scurt:

1. REZUMATUL PROIECTULUI

 • Un rezumat al proiectului “Expertiza multidimensională și multiculturală a profesioniștilor în resurse 
umane” inclusiv domeniul, obiectivele și rezultatele așteptate. 

2. INTRODUCERE

 • Descrierea sferei implementării pilotării, inclusiv descrierea cadrului teoretic, a abordărilor generale și a 
planului general utilizat pentru aceasta.

 • Descrierea principalului obiectiv al implementării pilotării, inclusiv rezultatele preconizate.

 • Prezentare generală a implementării și evaluării pilotării, cu accent pe strategia și metodologia de 
evaluare și pe tot raportul de implementare a pilotării.

3. MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PILOTĂRII

 • Descrierea rolurilor și responsabilităților fiecărui partener. 

 • Planul de acțiune sub forma unui grafic Gantt.

4. RECOMANDĂRI PENTRU IMPLEMENTAREA PILOTĂRII

 • O descriere a fiecărui grup țintă și a funcțiilor acestora în procesul de implementare și evaluare. Mai 
exact, profesioniști în resurse umane, cadre didactice universitare și studenți.

 • O descriere succintă a criteriilor și procesului de selecție a participanților grupurilor țintă și a întregii 
documentații conexe.

5. RECOMANDĂRI PENTRU EVALUARE

 • O descriere a scopului evaluării, cu informații scurte despre elemente tehnice, de conținut și pedagogice.
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 • O descriere a obiectivului evaluării.

 • O descriere a colectării datelor și a metodelor de măsurare aprofundate utilizate pentru proces, cu toată 
documentația aferentă.

 • Evaluarea rezultatelor pentru experții proiectului, profesioniștii în resurse umane, cadre didactice 
universitare și reacțiile studenților.

6. RECOMANDĂRI PENTRU VERIFICARE ȘI VALIDARE

 • Această secțiune conține raportul de evaluare și descrierea acțiunilor întreprinse, pe baza analizei 
rezultatelor care măsoară utilitatea și eficacitatea cursului. Raportul include posibile domenii de 
îmbunătățire și acțiuni pentru implementarea acestor îmbunătățiri.

7. TESTIMONIALE

 • Studenții în resurse umane au fost rugați să ofere mărturii despre experiența lor. Acest manual conține 
gândurile lor despre curs, eficacitatea și capacitatea de răspuns la provocările propuse de proiectul 
MMEHR.

8. ANEXE

 • Toate chestionarele și instrumentele de analiză sunt atașate.
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