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As informações apresentadas neste documento baseiam-se nos dados de 
registo e participação no curso (iniciado/completado)*, e nos dados 
recolhidos através de 2 inquéritos completados voluntariamente antes e 
depois do curso, fornecendo informações sobre o mesmo:

• o perfil dos participantes no curso;

• as impressões dos participantes do curso;

• os conhecimentos autoavaliados dos participantes sobre os tópicos do 
curso.

*Com base em: dados de registo e participação, pré: 505 respostas e 
post: 389 respostas.

Nota introdutória



Público-alvo:  Professores do ensino básico e 
secundário, independentemente da disciplina 
que ensinam e dos seus conhecimentos de 
tecnologias digitais. 

Data de início: 19 de Outubro de 2020

Data de fim: 2 de Dezembro de 2020

Módulos: 5

MOOC | Digitally Competent Teachers for 
Creative Digital Students



De acordo com os dados recolhidos 

através do inquérito pré-curso, a 

maioria dos participantes do curso são 

professores do ensino secundário, do 

sexo feminino e com 36 anos de idade 

ou mais.

• 98% classificaram o valor global do 

curso como "Bom" ou "Muito Bom". 

• 97% recomendariam este curso a 

um colega (Concordar ou 

concordar fortemente). 

• 97% concordam que irão utilizar as 

ideias e exemplos apresentados no 

curso.

60%
Taxa de 

Conclusão

Superior à média 

da EU de 57%

em cursos similares



pessoas de 63 

países registados 

para participar no 

MOOC

participantes 

começaram a 

seguir pelo menos 

um módulo de 

curso

participantes que 

completaram o 

MOOC.

62% de taxa de 

compromisso

2034 1267 758



Participantes no MOOC



Distribuição por país membro da EUN
País Inscritos Concluiram

Bélgica 16 11

Bulgária 6 4

Croácia 88 70

República Checa 6 3

Dinamarca 2 2

Estónia 0 0

Finlândia 0 0

França 2 0

Geórgia 2 1

Alemanha 6 2

Grécia 54 31

Hungria 8 5

Islândia 0 0

Irlanda 2 2

Israel 0 0

Itália 98 34

País Inscritos Concluiram

Kosovo 0 0

Letónia 0 0

Lituânia 9 4

Luxemburgo 3 1

Malta 4 2

Holanda 2 0

Noruega 0 0

Polónia 5 3

Portugal 128 66

Roménia 96 70

Sérbia 15 9

Eslováquia 2 1

Eslovénia 11 6

Espanha 78 47

Suécia 6 3

Suíça 2 2

Turquia 419 267



Top de Países  

segundo

número de 

participantes 

que …

Inscreveram Concluiram

Turquia 419 Turquia 267
Portugal 128 Roménia 70

Itália 98 Croácia 70
Roménia 96 Índia 69
Índia 94 Portugal 66
Croácia 88 Espanha 47
Espanha 78 Itália 34
Grécia 54 Grécia 31
Bélgica 16 Bélgica 11
Sérvia 15 Sérvia 9



Perfil do Participante

0%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

6%

7%

21%

27%

27%

Policymaker

Teacher in initial training

School counselor / career adviser

ICT coordinator/administrator

Researcher

Head of school

Pre-primary teacher

Teacher trainer

Other (please specify)

Primary school teacher (ages 5-11)

Secondary school teacher - upper…

Secondary school teacher - lower…

What is your current position?

80%

19%

0% 0%

What is your gender?

Female Male Other Prefer not to say

A maioria dos participantes são: professores do ensino secundário, sexo feminino e 

com 36 anos de idade ou mais.

3%

19%

37% 31%

10%

25 or
younger

Between
26 and 35

Between
36 and 45

Between
46 and 55

Over 55

How old are you?



Avaliação do Curso
98% dos inquiridos classificaram o valor global do curso como "Bom" ou "Muito Bom".

85%

13%

1%

2%

Very good

Good

Poor

Very poor

How would you rate the overall value of the 
course?

18%

28%

30%

22%

2%

More than 4 hours

Between 3 and 4 hours

Between 2 and 3 hours

Between 1 and 2 hours

Less than 1 hour

On average, how much time did you spend 
per module?



Impressões e Impacto do Curso
97% Concordam ou concordam fortemente que voltariam a participar num tipo de curso semelhante

75%

81%

82%

65%

82%

23%

17%

15%

26%

15%

1%

2%

2%

6%

2%

The quality of the course met my expectations.

The learning objectives were clearly communicated.

I would recommend this course to a colleague or friend.

The course discussions were useful for my learning.

I would participate in a similar type of course provided by the European
Schoolnet Academy again.

To what extent do you agree with the following statements? 

Strongly agree Agree Neither agree nor disagee Disagree Strongly disagree



Impressões e Impacto do Curso
97% Concordam ou concordam fortemente que utilizarão as ideias e exemplos apresentados no curso no 

seu trabalho quotidiano.

76%

69%

66%

68%

69%

22%

28%

28%

26%

26%

2%

2%

6%

5%

4%

I have gained practical ideas of how I can improve my professional practice.

I will use the ideas and examples presented in the course in my everyday
work.

I now know how to reflect better on my own practice.

The course has made me more confident and able to implement tools and
strategies to develop digital competence in students.

The course has made me more confident and able to implement tools and
strategies to develop my digital competence

To what extent do you agree with the following statements since you completed the 
course?

Strongly agree Agree Neither agree nor disagee Disagree Strongly disagree



Resultados da Autoavaliação
Após a realização do curso, a autoavaliação dos participantes relacionada com o tema do curso melhorou.

5%

25%

26%

25%

19%

3%

10%

16%

35%

36%

1 - I’ve heard about it and would like to 
learn the basics

2 - I know some of the basics and would like
to complement my knowledge further

3 - I have a good knowledge about the topic 
and I’m looking for practical guidance …

4 - I have a good knowledge about the topic
and feel ready to implement it in practice

5 - I have a good knowledge and practice
experience in the topic, and feel able to…

Which statement below best represents your level of 
competence in using resources and strategies to integrate 

technology in the classroom

Post

Pre



lorum@lorumipslom.com


