Manual de utilizare a proiectelor
Pathways în alte limbi

Acest manual de utilizare este recomandat membrilor care au cunoștințe limitate de
limba engleză sau nu sunt familiarizați cu platforma Base Camp. Membrilor care dețin
anumite cunoștințe de limba engleză sau sunt familiari cu platforma Base Camp le
recomandăm să folosească manualul scurt de utilizare.
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Introducere
Acest ghid de utilizare nu se aplică proiectelor Pathways în limbile arabă, chineză simplificată,
chineză tradițională, engleză, franceză, germană, japoneză, coreeană, portugheză, spaniolă
sau tamil. Căile de dezvoltare Pathways în aceste limbi pot fi achiziționate în format digital.
Unele proiecte Pathways au fost traduse deja în limba română de una sau mai multe echipe de
traduceri la nivel de district. Acestea sunt disponibile și pot fi descărcate în format PDF din
platforma Base Camp. În acest moment, experiența Pathways nu este disponibilă în întregime
în limba română în mediul online.
Pentru a obține confirmarea oficială a finalizării proiectelor, nivelurilor și căilor de dezvoltare în
limba română, va trebui să achiziționezi o cale de dezvoltare în format digital în limba engleză
(sau în orice altă limbă disponibilă) și să marchezi în platforma Base Camp proiectele, nivelurile
și căile ca fiind finalizate. Astfel, vei reuși să substitui proiectele PDF în limba română în locul
celor în limba engleză. Nu uita să-i informezi pe ofițerii clubului din care faci parte că îți vei
completa proiectele în limba română.
Mai jos ai la dispoziție descrierea fiecărei căi de dezvoltare. Este posibil ca nu toate proiectele
dintr-o cale de dezvoltare să fie disponibile în limba română în acest moment. Chiar și așa, tot
ar trebui să te gândești care cale s-ar potrivi cel mai bine cu obiectivele și nevoile tale de
învățare. Pentru a verifica disponibilitatea unui proiect, apasă aici.

Descrierea căilor de dezvoltare
CONDUCEREA DINAMICĂ
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de lider strategic. Proiectele se
concentrează pe înțelegerea stilurilor de comunicare și de conducere, pe efectele
conflictului asupra unui grup și pe abilitățile necesare pentru gestionarea și
soluționarea conflictelor. De asemenea, proiectele se concentrează și pe dezvoltarea
de strategii pentru ușurarea procesului de schimbare dintr-un grup sau organizație, pe
comunicarea interpersonală și pe vorbitul în public. Punctul culminant al acestei căi de
dezvoltare este un proiect concentrat pe aplicarea practică a abilităților tale de
conducere.
COACHING EFICIENT
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de lider și persoană care comunică
pozitiv. Proiectele se concentrează pe înțelegerea și construirea consensului, pe
contribuția la dezvoltarea altor persoane prin coaching și pe dobândirea de abilități
avansate de vorbit în public. Fiecare proiect scoate în evidență importanța comunicării
interpersonale de calitate. Punctul culminant al acestei căi de dezvoltare este un
proiect de tip “Conducerea de înaltă performanță” la alegerea ta.
UTILIZAREA UMORULUI
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilități foarte bune de vorbit în public. Proiectele se
concentrează pe înțelegerea modului prin care publicul reacționează la diferite tipuri
de umor și pe transmiterea unui mesaj cu ajutorul umorului. De asemenea, ele
contribuie la dezvoltarea și înțelegerea unor tehnici eficiente de vorbit în public, la
scrierea și susținerea de discursuri și la folosirea de povestiri umoristice. Punctul
culminant al acestei căi este un discurs mai lung în care vei aplica ce ai învățat.
PLANIFICAREA INOVATIVĂ
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de lider și de vorbitor în public. Proiectele
se concentrează pe conectarea puternică cu cei din public atunci când vorbești, pe
scrierea de discursuri și pe prezentarea lor. Proiectele contribuie la înțelegerea pașilor
necesari pentru gestionarea unui proiect precum și la găsirea de soluții inovative.
Punctul culminant al acestei căi de dezvoltare este un proiect de tip “Conducerea de
înaltă performanță” la alegerea ta.

2

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE CONDUCERE
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de lider și de vorbitor în public. Proiectele
se concentrează pe managementul timpului precum și pe cum să concepi și să
execuți un plan. Vorbitul în public și coordonarea unei echipe sunt scoase în evidență
la fiecare proiect. Punctul culminant al acestei căi de dezvoltare este planificarea și
organizarea unui eveniment unde vei aplica tot ce ai învățat.

STRATEGII DE MOTIVARE
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de comunicare eficientă. Proiectele se
concentrează pe învățarea de strategii prin care să construiești relații cu cei din jur, pe
înțelegerea motivației oamenilor și pe coordonarea cu succes a unor grupuri mici de
persoane cu scopul de a realiza diverse sarcini. Punctul culminant al acestei căi de
dezvoltare este un proiect cuprinzător de construire a unei echipe ce-ți va scoate în
prim plan toate abilitățile – inclusiv pe cele de vorbit în public.
STRATEGII DE CONVINGERE
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de lider și de comunicare inovativă.
Proiectele se concentrează pe cum să negociezi cu succes și pe dezvoltarea de
abilități de comunicare interpersonală și de vorbit în public. Fiecare proiect scoate în
evidență dezvoltarea abilităților de conducere ce pot fi folosite în situații complexe,
precum și găsirea de soluții inovative la probleme. Punctul culminant al acestei căi de
dezvoltare este reprezentat de un proiect de tip “Conducerea de înaltă performanță” la
alegerea ta.
MĂIESTRIA PREZENTĂRILOR
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de vorbitor în public de succes. Proiectele
se concentrează pe îmbunătățirea conectării cu cei din public, precum și pe cum să le
citești reacțiile. Proiectele te vor ajuta să înțelegi diverse tehnici eficiente de vorbit în
public, inclusiv scrierea de discursuri și prezentarea lor. Punctul culminant al acestei
căi de dezvoltare este reprezentat de un discurs de durată în care vei aplica ceea ce
ai învățat.
RELAȚII STRATEGICE
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de expert în comunicare. Proiectele ei se
concentrează pe înțelegerea diversității, pe construirea de relații personale și
profesionale cu diverse persoane și pe conceperea unei strategii de relații publice. În
fiecare proiect se scot în evidență comunicarea eficientă în public și cea
interpersonală. Punctul culminant al acestei căi de dezvoltare este un proiect unde îți
vei folosi abilitățile de conducere într-o organizație bazată pe voluntariat.
COLABORAREA ÎN ECHIPĂ
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de colaborare cu alte persoane.
Proiectele se concentrează pe ascultarea activă, pe motivarea oamenilor și pe
colaborarea în echipă. Fiecare proiect contribuie la dezvoltarea abilităților de
comunicare interpersonală și de vorbit în public. Punctul culminant al acestei căi de
dezvoltare este un proiect ce se concentrează pe folosirea abilităților tale de
conducere.
COMUNICAREA VIZIONARĂ
Această cale te ajută să-ți dezvolți abilitățile de lider și comunicator strategic.
Proiectele se concentrează pe dobândirea de abilități de transmitere a informațiilor
într-un grup, pe conceperea unui plan de comunicare și pe găsirea de soluții inovative.
În fiecare proiect se scoate în evidență conceperea și prezentarea de discursuri.
Punctul culminant al acestei căi este conceperea și lansarea unei viziuni personale
sau profesionale pe termen lung.
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Achiziționarea unei căi în format digital în limba engleză
1) Autentifică-te pe pagina de internet Toastmasters https://www.toastmasters.org/.

2) Pentru a-ți accesa profilul de membru Toastmasters, apasă pe numele tău aflat sus.
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3) Apasă pe Alege o cale (Choose a Path). Acest buton se poate afla spre stânga sau în
mijlocul ecranului.

sau
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4) O nouă fereastră poate apărea: Acceptarea online a politicii de confidențialitate
Toastmasters Pathways (Toastmasters Pathways Online Agreement and Release).
a. Prin apăsarea butonului Accept, sunt de acord cu colectarea, utilizarea și
procesarea datelor mele personale în conformitate cu politica de confidențialitate
a Toastmasters International. (By clicking accept, I agree to the collection, use
and processing of my personal information in accordance with the Toastmasters
International Privacy Policy.).
b. Dacă dorești să o citești, apasă pe Politica de confidențialitate (Privacy
Policy).
c. Apoi, când ești gata, apasă pe butonul vișiniu De acord (Accept).

5) Sub Alege limba (Select your Path language), opțiunea implicită va fi limba engleză
(English).
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6) Sub opțiunea Achiziționează calea în format digital prin Base Camp (Obtain digital
resources online via Base Camp), apasă pe Alege calea în format digital (Select Digital
Resources). În momentul în care ai selectat-o, aceasta se va colora în albastru.
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7) Sub întrebarea Cum dorești să-ți alegi calea? (How would you like to select your
learning path?) apasă pe Vizualizare căi disponibile (View Path Options).
a. Dacă dorești, poți completa online chestionarul Pathways în limba engleză sau
într-una dintre celelalte opt limbi.
b. Pentru a completa online chestionarul Pathways, apasă pe Start chestionar
(Take Assessment). Altfel, apasă pe Vizualizare căi disponibile (View Path
Options).
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8) Apoi apasă pe butonul vișiniu Continuare (Continue).
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9) În acest moment vor fi afișate în limba engleză toate căile de dezvoltare.
a. Consultă traducerea descrierii căilor de dezvoltare de la începutul acestui
manual.
b. Pentru a vedea proiectele incluse în toate căile de dezvoltare apasă aici.
10) Selectează calea de dezvoltare pe care ai ales-o. Astfel, va fi colorată în albastru. În
exemplul de mai jos am ales Conducerea dinamică (Dynamic Leadership).
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11) Faceți scroll până jos și apăsați pe butonul vișiniu Continuare (Continue).
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12) Apasă din nou Continuare (Continue) pentru a confirma alegerea căii.
a. Dacă aceasta este prima ta cale, mergi direct la pasul nr. 14.
b. Dacă aceasta nu este prima ta cale, vei fi direcționat spre procesarea plății.
Mergi la pasul nr. 13.
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13) Procesarea plății
a. Pasul 1: Consimțământ (Step 1: Consent)
i. Prin plasarea unei comenzi în magazinul online Toastmasters, vă dați
acordul ca datele dumneavoastră să fie utilizate de o terță parte:
distribuitorul angajat de Toastmasters International. Acesta va folosi
datele dumneavoastră doar pentru procesarea comenzii și nu le va
distribui mai departe. Acest lucru nu vă va influența nivelurile
educaționale sau abonamentul la revistă. Sunteți de acord ca această
terță parte să proceseze comanda dumneavoastră? Dacă alegeți “Nu”, nu
veți putea achiziționa produse din magazinul online Toastmasters. (By
placing an order in the Toastmasters Online store, you agree to your
information being used by Toastmasters International’s third party
distributor. The distributor will only use your information for processing
your order and will not share your information. This will not impact your
education awards or magazine subscription. Do you agree to having a
third party process your order(s)? If you select “no,” you will not be able to
purchase items from the Toastmasters Online Store.).
ii. Dacă alegeți “Nu”, nu vom mai putea continua procesarea comenzii. Vă
rugăm să contactați prin e-mail (supplyorders@toastmasters.org) sau
telefon (+1 (720) 439-5050) echipa de procesare comenzi. (If you select
No, we cannot continue with this order. Please call or email the Supply
Orders team at +1 (720) 439-5050 or supplyorders@toastmasters.org.)
iii. Dacă ești de acord, pentru a continua apasă butonul gri Da (Yes).
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b. Pasul 2: Adresa destinație (Step 2: Shipping Address)
i. Informații despre destinatar. Te rugăm să introduci:
1. Numele și prenumele (Full Name)
2. Țara (Country)
3. Adresa (Address)
4. Localitatea (City)
5. Județul (State/Province)
6. Codul poștal (Zip/Postal Code)
7. Nr. de telefon (Phone #)
ii. Apoi apasă pe butonul vișiniu Continuare (Next).

1

2
3
4
5
6
7
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c. Pasul 3: Metoda de plată (Step 3: Payment Method)
i. Card de credit. Te rugăm să introduci:
1. Numărul cardului (Card Number)
2. Data expirării (Expiration Date)
3. Codul de securitate (Security Code)
ii. Apoi apasă pe butonul vișiniu Continuare (Next).

1

2
3
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d. Pasul 4: Verificare/plasare comandă (Step 4: Review/Place Order)
i. Vă rugăm să verificați informațiile de mai sus legate de comandă. Apoi,
apăsați butonul de mai jos pentru a plasa comanda. (Please review your
above order information. When finished, press the button below to place
your order.)
ii. Apasă pe butonul vișiniu Plasare comandă (Place Your Order).
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14) Pe ecran va apărea pagina Alegerea unei căi: următorii pași (Choose a Path: Next
Steps), confirmând faptul că operațiunea a fost încheiată cu succes.
a. Operațiunea a fost încheiată cu succes! Totul este în regulă. (Success
Toastmaster! You are all set.)
b. Base Camp este locul unde îți vei putea accesa toate materialele educaționale și
alte resurse pentru a lucra la calea ta de dezvoltare. Pentru început, vizionează
acest scurt material video. În scurt timp vei primi un e-mail și vei putea să începi
să lucrezi la proiectele din cale după aproximativ 30 de minute. Dacă ai întrebări,
te rugăm să scrii un e-mail la adresa supplyorders@toastmasters.org sau să suni
la numărul +1 720-439-5050 de luni până vineri de la 6 dimineața până la 7
seara, ora Mountain Time. (Base Camp is where you’ll go to access all of your
education materials and resources to work in your path. Watch this short tutorial
to help you get started. You will receive a confirmation email shortly and be able
to start your path in approximately 30 minutes. If you have any questions, please
contact supplyorders@toastmasters.org or call +1 720-439-5050, Monday
through Friday, 6 a.m. to 7 p.m. MT).
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15) Faceți scroll jos și apăsați pe butonul Accesare Base Camp (Go to Base Camp).

16) Pentru confirmarea achiziționării căii, vei primi un e-mail în limba engleză.
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Accesarea platformei Base Camp
1) Autentifică-te pe pagina Toastmasters https://www.toastmasters.org/.

2) Pentru a-ți accesa profilul, apasă pe numele tău aflat sus pe pagină.

3) Găsește cadranul Accesare Base Camp (Go to Base Camp).
4) Apasă pe Acces (Go).
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5) Pe ecran poate apărea o fereastră: Vă rugăm să permiteți activarea ferestrelor popup (Please disable your pop-up blocker).
a. V-ați autentificat în Base Camp. Proiectele și materialele Pathways se deschid în
ferestre pop-up. Pentru a vă asigura că puteți continua să accesați programul
educațional, vă rugăm să permiteți activarea ferestrelor pop-up pentru pagina de
internet toastmasters.csod.com. Accesați linkul următor pentru schimba setările
browser-ului dumneavoastră:
[browser-ul va afișa un link].
Odată ce activarea ferestrelor pop-up este permisă, vă rugăm să reîncărcați
această pagină.
(You have logged in to Base Camp. Pathways projects and resources open in
pop-up windows. To ensure you are able to experience your education, please
disable your pop-up blocker for the following website: toastmasters.csod.com.
Use the following link to change your browser settings:
[your browser will provide a link].
Once your pop-up blocker is disabled, please refresh this page.)
b. Apăsați pe X pentru a închide fereastra.
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6) Acum vei vedea pagina centrală a platformei Base Camp.
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Găsirea proiectelor PDF în limba română
1) Treceți mouse-ul peste Tutoriale și materiale (Tutorials and Resources) din meniu.
2) Apasă pe butonul Tutoriale și materiale (Tutorials and Resources) în meniul apărut.

3) Pagina Tutoriale și materiale (Tutorials and Resources) va apărea pe ecran.
4) În meniul Subiect (Subject), apasă pe Proiecte Pathways în alte limbi (Pathways
Projects in Additional Languages).
5) Apasă apoi pe limba română (Romanian).
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6) Faceți scroll până la proiectul dorit. Imaginea sa va include titlul tradus al proiectului.
7) Apasă pe proiect.
8) Sub Detalii (Details) vei putea citi următoarele rânduri.
Această traducere în limba română a [numele proiectului] a fost realizată de o echipă
independentă alcătuită din membri Toastmasters International ce s-au oferit voluntari,
fără a fi remunerați. Traducerea nu a fost evaluată de Toastmasters International.
Organizația Toastmasters International nu este responsabilă de calitatea, acuratețea,
greșelile, omisiunile sau orice probleme legale ce pot apărea din utilizarea acestor
materiale.
Viteza internetului depinde de furnizorul dumneavoastră de servicii și de țara în care vă
aflați. Unele materiale din Base Camp vor putea fi încărcate mai încet decât altele.
Înainte de a deschide acest material, asigurați-vă că ferestrele pop-up pot fi
deschise.
(This translation of [project name] was prepared by an independent Translation and
Review team consisting of Toastmasters International members on an unpaid volunteer
basis. It has not been assessed by Toastmasters International World Headquarters.
Toastmasters International World Headquarters is not responsible for quality, accuracy,
errors, omissions, or any potential legal issues that may arise from use of these
materials.
Internet speeds vary depending on your internet service provider and the country you
live in. Some items on Base Camp may take longer to load than others.
Before launching this item, ensure that your pop-up blocker is turned off.)
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9) Apasă pe butonul albastru Deschide (Launch) și fișierul PDF se va deschide.
a. Materialul PDF se va deschide într-o fereastră sau tab nou, în funcție de browser-ul
pe care îl folosiți.
b. Este posibil să vi se ceară confirmarea descărcării fișierului PDF, în funcție de
browser-ul pe care îl folosiți.

10) Descarcă și/sau imprimă fișierul PDF, după cum dorești.
a. Procesele de descărcare și de imprimare pot fi diferite, în funcție de browser-ul
pe care îl folosești.
11) Dacă te vei întoarce la acest proiect în Base Camp după ce l-ai deschis, butonul
albastru va fi redenumit Completare proiect (Mark Complete). Pentru a-l redeschide,
apasă pe săgeată jos, iar apoi pe Deschide (Launch).
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Confirmarea finalizării unui proiect PDF în limba română
Atunci când ai completat un proiect PDF în limba română, marchează proiectul în limba engleză
ca fiind completat în Base Camp în calea în format digital.
1. Navighează spre calea în limba engleză în format digital.
a. Treceți cu mouse-ul peste Căi și activități de învățare (Paths and Learning).
Apasă pe Căi și activități de învățare (Paths and Learning).

b. Calea ta în limba engleză în format digital va apărea aproape de capul listei,
reprezentată cu o icoană în formă de cărți.
c. Apasă pe butonul albastru Deschide calea de dezvoltare (Open Curriculum).
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2. Apasă pe nivelul aflat în partea stângă. Găsește versiunea în limba engleză a proiectului
pe care l-ai completat în limba română.
a. Folosește acest tabel pentru a găsi titlul proiectului în limba engleză.
3. Apasă pe butonul albastru Activare (Activate) aflat în dreptul proiectului. Pagina se va
reîncărca.
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4. Apasă pe butonul albastru Deschide proiect (Launch) aflat în dreptul proiectului în
limba engleză în format digital.
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5. Proiectul PDF în limba engleză se va deschide într-o fereastră sau tab nou, în funcție de
browser-ul pe care îl folosești.
a. Dacă vezi textul „Dacă materialul nu se încarcă, apăsați aici pentru a-l deschide”
(“If the training doesn’t load, click here to open it”), apasă pe textul de culoare
albastră aici (here) pentru a continua.

6. Apasă pe săgeata jos din meniul aflat în josul ecranului.
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7. Apasă pe ultima opțiune disponibilă, Evaluarea abilităților după proiect (Assess Your
skills – After).
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8. Vei vedea pagina Evaluarea abilităților după proiect (Assess Your skills – After).
a. Fereastra pop-up Navigare (Directions) poate apărea pe ecran. Pentru a o
închide, apasă pe tab-ul albastru Navigare (Directions).
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9. Pentru fiecare afirmație selectează orice număr dorești, iar apoi apasă pe butonul
URMĂTORUL (NEXT) (atenție, nu apăsa pe săgeata spre dreapta).

31

10. Atunci când butonul vișiniu TRIMITE (SUBMIT) se va activa, apasă pe el.
a. Dacă butonul vișiniu TRIMITE (SUBMIT) nu se activează, apasă butonul ÎNAPOI
(BACK) și verifică dacă ai selectat câte un număr pentru fiecare afirmație.
11. Pentru a finaliza proiectul, va trebui să apeși butonul vișiniu TRIMITE (SUBMIT).
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12. Pe ecran va apărea fereastra FEEDBACK.
a. Dacă fereastra FEEDBACK nu apare, apasă butonul ÎNAPOI (BACK) și asigurăte că fiecare afirmație are selectat un număr, apoi apasă butonul vișiniu TRIMITE
(SUBMIT).
13. Închide această fereastră sau tab.
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14. Pe pagina principală a căii de dezvoltare va apărea o bifă în dreptul proiectului
finalizat. Procentele de completare aflate în stânga sus vor crește, ilustrând gradul de
finalizare a căii, respectiv nivelului.
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15. Pentru confirmarea completării proiectului vei primi un e-mail în limba engleză. Pentru a
trece la următorul proiect nu va trebui să aștepți aprobarea ofițerilor clubului.
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Confirmarea finalizării unui nivel într-o cale digitală în limba engleză
Atunci când ai finalizat toate proiectele aferente unui nivel și ai confirmat acest lucru în
platforma Base Camp, poți confirma și completarea nivelului tot în Base Camp.
1. Repetă pașii prezentați în secțiunea “Confirmarea finalizării unui proiect PDF în limba
română” pentru toate proiectele în limba română pe care le-ai completat în nivel.
a. Proiectele indisponibile în limba română vor trebui să fie completate în versiunea
în limba engleză.
2. Pentru nivelurile 3, 4 și 5 va trebui să completezi și numărul obligatoriu de proiecte
opționale: 2 pentru nivelul 3, 1 pentru nivelul și 1 pentru nivelul 5.
a. Pentru a vedea toate proiectele opționale disponibile, apasă pe Vezi detalii
(View Details).
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b. Pe ecran vei vedea toate proiectele opționale disponibile. Pentru a completa
toate proiectele opționale pe care le-ai finalizat, repetă pentru fiecare pașii
prezentați în secțiunea “Confirmarea finalizării unui proiect PDF în limba
română”.
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3. Apasă pe nivelul corespunzător aflat în partea stângă. Sub lista proiectelor disponibile
vei găsi secțiunea Completare nivel (Level # Completion).
a. Statusul va fi Inactiv (Not Activated).
b. Dacă statusul este Incomplet (Pending Prior Training), verifică dacă toate
proiectele au fost marcate ca fiind finalizate.
4. Apasă butonul Activare (Activate), iar pagina se va reîncărca.

38

5. Statusul va fi acum Înregistrat (Registered). Apasă pe Deschide (Launch).

6. Fișierul PDF în limba engleză se va deschide într-o fereastră sau tab nou. Ignoră-l și
închide tab-ul sau fereastra.
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7. Apasă pe butonul albastru Completare nivel (Mark Complete). Apoi pagina se va
reîncărca.
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8. Statusul se va schimba în Așteptare confirmare (Pending Completion Approval).
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9. Un e-mail se va trimite automat către VPE sau club. Președintele clubului,
vicepreședintele educație sau secretarul va trebui să aprobe finalizarea nivelului.
10. Odată ce un ofițer al clubului a aprobat finalizarea nivelului, o bifă va apărea pe pagina
principală a căii de dezvoltare, iar statusul se va schimba în Finalizat (Completed).
Procentul de finalizare a nivelului se va actualiza la 100%.
11. Pentru a vedea diploma în limba engleză, apasă pe butonul Vezi diploma (View
Certificate).
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12. Fișierul PDF în limba engleză se va deschide într-o fereastră sau tab nou, în funcție de
browser-ul pe care îl folosești.
a. Aceste diplome nu sunt disponibile momentan în limba română.

13. Descarcă și/sau imprimă fișierul PDF, după cum dorești.
a. Procesele de descărcare și de imprimare pot fi diferite, în funcție de browser-ul
pe care îl folosești.
14. Amintește-i unui ofițer al clubului să-ți confirme realizările în portalul Club Central.
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Confirmarea finalizării unei căi în format digital în limba engleză
Atunci când ai finalizat toate nivelurile dintr-o cale și ai confirmat acest lucru în Base Camp, poți
confirma și completarea căii de dezvoltare tot în Base Camp.
1. Repetă pașii prezentați în secțiunea “Confirmarea finalizării unui nivel într-o cale digitală
în limba engleză” pentru toate nivelurile din calea ta de dezvoltare.
2. Asigură-te că toate cele 5 niveluri au bifa marcată.
3. Apasă pe Finalizarea căii de dezvoltare (Path Completion).
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4. Găsește proiectul Reflecții la final (Reflect on Your Path).
a. Statusul lui ar trebui să fie Inactiv (Not activated).
b. Dacă statusul este Incomplet (Pending Prior Training), verifică dacă toate
nivelurile au fost marcate ca fiind finalizate.
5. Apasă butonul albastru Activare (Activate) aflat lângă proiect. Pagina se va reîncărca.
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6. Apasă pe butonul Deschide (Launch) aflat lângă proiect.

7. Fișierul PDF în limba engleză se va deschide într-o fereastră sau tab nou, în funcție de
browser-ul pe care îl folosești.
a. Dacă vezi textul „Dacă materialul nu se încarcă, apăsați aici pentru a-l deschide”
(“If the training doesn’t load, click here to open it”), apasă pe aici (here) pentru a
continua.
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8. Apasă pe săgeata jos în meniul aflat în josul ecranului.
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9. Alege ultima opțiune disponibilă, Evaluarea abilităților după proiect (Assess Your
skills – After).
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10. Vei vedea pagina Evaluarea abilităților după proiect (Assess Your skills – After).
11. Pentru fiecare afirmație, selectează orice număr, iar apoi apasă pe butonul
URMĂTORUL (NEXT) (atenție, nu apăsa pe săgeata spre dreapta).
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12. Atunci când butonul vișiniu TRIMITE (SUBMIT) se va activa, apasă pe el.
a. Dacă butonul vișiniu TRIMITE (SUBMIT) nu se activează, apasă butonul ÎNAPOI
(BACK) și verifică dacă ai selectat câte un număr pentru fiecare afirmație.
13. Pentru a ți se recunoaște finalizarea proiectului, va trebui să apeși butonul vișiniu
TRIMITE (SUBMIT).
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14. Pe ecran va apărea fereastra FEEDBACK.
a. Dacă fereastra FEEDBACK nu apare, asigură-te că fiecare afirmație are selectat
un număr, apoi apasă butonul vișiniu TRIMITE (SUBMIT).
15. Închide această fereastră sau tab.
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16. Pe pagina principală a căii de dezvoltare va apărea o bifă în dreptul proiectului
finalizat. Procentele de completare aflate în stânga sus vor crește, ilustrând gradul de
finalizare a căii, respectiv nivelului.
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17. Pentru confirmarea completării proiectului vei primi un e-mail în limba engleză.
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18. Statusul căii de dezvoltare (Path Completion) va fi în acest moment Inactiv (Not
activated).
19. Apasă pe Activare (Activate) și pagina se va reîncărca.
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20. Statusul va fi acum Înregistrat (Registered). Apasă pe Deschide (Launch).
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21. Fișierul PDF în limba engleză se va deschide într-o fereastră sau tab nou. Ignoră-l și
închide tab-ul sau fereastra.

22. Apasă pe butonul Finalizare cale (Mark Complete). Apoi, pagina se va reîncărca.
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23. Statusul se va schimba în Așteptare confirmare (Pending Completion Approval).
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24. Un e-mail va fi trimis automat către VPE sau club. Președintele clubului,
vicepreședintele educație sau secretarul va trebui să aprobe finalizarea căii.
25. Odată ce un ofițer al clubului a aprobat finalizarea căii, o bifă va apărea pe pagina
principală a căii de dezvoltare, iar statusul se va schimba în Finalizat (Completed).
Procentul de finalizare a căii se va actualiza la 100%.
26. Pentru a vedea diploma în limba engleză, apasă pe butonul Vizualizare diplomă (View
Certificate).
a. Fișierul PDF se va deschide într-o pagină sau tab separat în funcție de browserul pe care îl folosești.
b. Diplomele nu sunt disponibile momentan în limba română.
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27. Descarcă și/sau imprimă fișierul PDF, după cum dorești.
a. Procesele de descărcare și de imprimare pot fi diferite, în funcție de browser-ul
pe care îl folosești.

28. Amintește-i unui ofițer al clubului să-ți confirme realizările în portalul Club Central.
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29. Calea ta poate fi găsită acum în secțiunea de Căi finalizate (Completed) pe pagina Căi
și activități de învățare (Paths and Learning).
a. Treceți cu mouse-ul peste Căi și activități de învățare (Paths and Learning).
Apasă pe Căi și activități de învățare (Paths and Learning).
b. Apasă pe săgeata jos de lângă meniul Active (Active), iar apoi dă click pe
Finalizate (Completed).
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c. Calea ta finalizată în limba engleză în format digital va fi găsită aproape de capul
listei, reprezentată cu o icoană sub formă de cărți.
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