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Bine ați venit 
Despre proiect 
Proiectul "ID GAMES" se bazează pe convingerea că fiecare persoană trebuie să aibă șansa 
de a fi acceptată, apreciată și de a avea șanse egale de a-și dezvolta abilitățile și 
personalitatea. Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, sunt obiectivele cheie ale 
proiectului "ID GAMES" care propune o nouă metodologie de laboratoare de viață 
participativă pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale prin co-crearea de 
jocuri în comunitățile locale. 

În plus, ID GAMES consolidează abilitățile practice, cognitive și sociale ale persoanelor cu 
dizabilități intelectuale prin intermediul a 6 jocuri serioase care au fost create cu participarea 
acestora, de la ideea conceptului până la perfecționare. În cele din urmă, prin intermediul 
acestui curs electronic, se îmbunătățesc abilitățile și competențele formatorilor de persoane 
cu dizabilități intelectuale, ale profesioniștilor, ale îngrijitorilor și ale organizațiilor care se 
adresează acestora. 

Despre cursul electronic de jocuri de identitate ID GAMES 
Acest e-curs este punctul culminant al eforturilor proiectului ID GAMES. Acesta se adresează 
formatorilor, îngrijitorilor și persoanelor din comunitatea locală care sunt interesate de 
incluziunea și responsabilizarea persoanelor cu dizabilități intelectuale. Cursul îi va ghida pe 
participanți prin toate etapele de înțelegere a nevoilor persoanelor cu dizabilități 
intelectuale, învățând cum să implementeze metodologia inovatoare a laboratoarelor vii de 
co-creație participativă a jocurilor, precum și cum să utilizeze cele 6 jocuri serioase ale ID 
GAMES pentru abilitarea abilităților persoanelor cu dizabilități intelectuale. 

Cursul este alcătuit din 4 module și este disponibil în 5 limbi (engleză, greacă, portugheză, 
română, poloneză). Participarea la acesta este gratuită,așa că nu ezitați să vă înscrieți și să 
participați la toate modulele sau la anumite module care vă interesează! După parcurgerea 
tuturor modulelor cursului electronic și evaluarea rezultatelor învățării prin intermediul unor 
mici chestionare, veți primi un certificat de participare! 

 

Ghid 
Următorul ghid vă va ajuta să parcurgeți platforma. Bucurați-vă de el!   



Înregistrare 
Pentru a vă înregistra pe platforma noastră, vă rugăm să faceți clic pe meniu sau pe butonul 
din colțul din dreapta sus. 

 

Următorul pas este să completați formularul. Toate câmpurile cu acest semn sunt 
obligatorii! 

 



Fiți atenți la secțiunea privind parola. Parola trebuie să aibă cel puțin 8 caractere, cel puțin 1 
cifră(e), cel puțin 1 literă(e) minusculă(e), cel puțin 1 literă(e) majusculă(e), cel puțin 1 
caracter(e) nealfanumeric(e), cum ar fi *, - sau #. De exemplu, Idgames1# 

După ce sunteți gata, apăsați butonul Create my new account (Creați noul meu cont). 

Acesta este ecranul final. 

 
Un e-mail cu un link de verificare sosește la contul dumneavoastră de e-mail. Nu uitați să 
verificați dosarul de spam!

  
Trebuie să apăsați linkul pentru a vă activa contul de platformă. 

După apăsarea linkului, veți fi redirecționat către platformă și veți vedea confirmarea. 
Înregistrarea dvs. a fost confirmată  

 
Acum vă puteți conecta la platformă! 

  



Autentificare 
Puteți să vă autentificați apăsând butonul de autentificare din dreapta sus.

 

După aceea, veți vedea o bară în care veți putea introduce numele de utilizator și parola pe 
care le-ați introdus în formularul de înregistrare. 

 

În cazul în care ați introdus acreditări greșite, veți vedea următorul ecran:

 

Încercați din nou sau puteți face clic pe ați uitat numele de utilizator sau parola pentru a le 
reseta. 

 



Pagina de start 
După autentificarea dvs. reușită, veți vedea pagina principală a platformei. 

 



Aici puteți selecta limba în care doriți să participați la cursul electronic ID Games, făcând clic 
pe steagul dorit.

 

După această secțiune puteți găsi cele patru module ale cursului electronic. 

 

Tot timpul în platformă, în partea de sus găsiți meniul din partea de sus, de unde puteți 
accesa butonul de pornire, modulele pe care le-ați văzut, site-ul proiectului și acest ghid.

  



Pagina modulului 
Să vedem cum se accesează fiecare modul. 

 

Prin apăsarea titlului, de exemplu 1.1. Prezentare modul, se deschide și puteți viziona 
conținutul. 

 

În partea dreaptă puteți accesa toate modulele și tabloul de bord. 



Tabloul de bord 
Acesta este un mini panou de control al platformei. Puteți accesa toate modulele pe care le 
urmăriți. 

 

 

  



Profil 
Dacă apăsați butonul roșu cu numele dvs. din dreapta sus, puteți accesa acest meniu: 

 

• Aici puteți merge la: 
• - Tablou de bord 
• - Profil 
• - Note 
• - Mesaje 
• - Preferințe 
• - Deconectați-vă (părăsiți platforma) 

Profil 

 

Aici vă puteți modifica detaliile profilului, puteți accesa statisticile și diversele setări. 

Note 
Aici vor fi afișate notele de la testele realizate prin intermediul platformei. 

  



Mesaje 
În această secțiune puteți comunica cu alți utilizatori ai platformei. Trebuie să cunoașteți 
numele de utilizator al celorlalți utilizatori. 

 

 

Preferințe 
Această secțiune este destinată utilizatorilor mai moderați. 
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