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În 2009 au fost aprobate două proiecte în cadrul Programului European de Învăţare
Permanentă. Împreună cu EXACT (EXcellence Academy for Teachers), DEVOTED
a fost aprobat să contribuie la Strategia Europa 2020 pentru îmbunătăţirea calităţii
sistemului de învăţământ şi pentru a reduce numărul celor care părăsesc şcoala
devreme.
Şapte parteneri europeni au colaborat intens în perioada decembrie 2009 –
noiembrie 2011 asupra obiectivelor şi a livrabilelor proiectului pentru a selecta şi a
îmbunătăţi bunele practici din lumea educaţiei (a doua şansă). Această broşură este
principalul rezultat al proiectului DEVOTED. Aceasta prezintă practici documentate
pentru profesioniştii care lucrează cu grupuri ţintă dezavantajate, în special pentru
aceia care lucrează cu cei care (posibil) părăsesc şcoala devreme. Aproximativ 45
de practici, împărţite într-o listă lungă (practicile) şi o listă scurtă (bunele practici), au
fost evaluate şi, după ce au fost selectate, cele 15 rămase au fost testate, revizuite şi
finalizate. Preselecţia practicilor s-a făcut printr-o cercetare pe care au efectuat-o
partenerii consorţiului în propriile instituţii şi reţele.
Nucleul procesului de dezvoltare din cadrul DEVOTED este format din trei teme:
alături de temele 1) competenţele sociale şi cetăţeneşti cheie, 2) competenţele de
interculturalitate, gen şi diversitate şi 3) abilităţi creative şi metode de competenţe
TIC, s-au căutat curricule, unelte şi alte practici pentru a fi evaluate, selectate,
testate, revizuite şi finalizate/standardizate. După selecţie, fiecare practică a fost
testată şi/sau revizuită de un alt autor de cel puţi trei ori, de cele mai multe ori intr-un
cadru transnaţional cu diferite grupuri ţintă. După aceasta se poate trage concluzia
că delimitarea între cele trei teme este mai mult sau mai puţin flexibilă. În special
atunci când s-au testat practicile a devenit clar că o delimitare rigidă între cele trei
teme ar dăuna valorii practicilor având în vedere că cele mai multe dintre ele includ
componenţe şi competenţe care pot fi dedicate uneia sau mai multor teme: în
rezultatele propuse şi în activităţile executate în cadrul practicii.
Pe baza, de exemplu, a stabilirii de standarde de calitate comune, a dezvoltării de
formate standard comune şi identificării competenţelor relevante ale elevului şi ale
profesorului, asigurarea calităţii a fost în centrul acestor practici. Bunele practici au
fost selectate, testate, revizuite şi finalizate într-un ciclu de calitate în cinci etape:
majoritatea bunelor practici au fost testate de trei ori cu grupuri ţintă diferite. Din
acest motiv, marca de calitate DEVOTED asigură un inventar documentat de bune
practici uşor de folosit, care au fost selectate, testate, revizuite şi finalizate de
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profesionişti dedicaţi de pe întreg teritoriul Europei. Faptul că unele practici nu au
fost alese ca bune practici, nu înseamnă totuşi că acestea nu sunt bune practici:
până la urmă aceste practici nu au putut fi incluse in DEVOTED, spre exemplu, din
cauza resurselor limitate din proiect.
În această broşură sunt prezentate cincisprezece bune practici, în format de
prezentare. Formatul de prezentare pe două pagini derivă din şabloanele celor cinci
etape ale ciclului de calitate DEVOTED. De asemenea, la această broşură sunt
adăugate şi o parte din documentele de asigurare a calităţii de bunele practici,
documentele de asigurare a calităţii şi produsele dezvoltate în cadrul diseminării şi
exploatării, formează o trambulină a Centrului de Excelenţă în educaţie.
Centrul de Expertiză în educaţie este rezultatul sustenabil al DEVOTED. Bunele
practici sunt miezul pedagogic al acestui centru. Mai departe, toţi partenerii se
angajează să contribuie la Centrul de Expertiză cu activităţi, experienţă, cunoştinţe şi
reţeaua lor. Echipa mobilă, aşa cum a fost formată în cadrul DEVOTED, acţionează
ca un centru progresist de instruire a instructorului pentru a asigura, la faţa locului,
instruirea ulterioară pe întreg teritoriul Europei, pentru profesioniştii care lucrează cu
grupuri ţintă dezavantajate.
Conţinutul acestei broşuri este proprietatea partenerului din cadrul consorţiului care
l-a adus pentru a fi utilizat în DEVOTED. Vă rugăm să solicitaţi aprobarea
coordonatorului acestui proiect, CESO, în cazul în care doriţi să utilizaţi oricare din
produsele DEVOTED.
Din partea consorţiului DEVOTED,

Chris Janssen
Coordonator proiect
Centrum voor Europese Studies en Opleidingen, Maastricht, The Netherlands, 2011
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2. Competenţe cheie, sociale şi
cetăţeneşti
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2.1 Introducere

Pachetul de lucru 2 al proiectului DeVoTEd este în concordanţă cu obiectivele
programului de învăţare pe parcursul vieţii. Competenţele cheie sunt din ce în ce
mai importante într-o societate în schimbare rapidă care cere mai multă flexibilitate
de la forţa de muncă. Aceste competenţe nu trebuie dobândite doar de către tineri ci
şi de către adulţi pe parcursul vieţii lor, printr-un proces de dezvoltare şi actualizare a
abilităţilor. Dobândirea de competenţe cheie este în conformitate cu principiile
egalităţii şi accesului pentru toţi. Această idee presupune în egală măsură
oportunităţi şi ameninţări. În societatea noastră bazată pe cunoştinţe ameninţările
sunt acute pentru grupurile deja dezavantajate al căror potenţial educaţional
necesită sprijin. Aceste grupuri includ persoane cu abilităţi de bază reduse, persoane
care au părăsit şcoala devreme, persoane rămase fără loc de muncă pentru o
perioadă îndelungată, persoane cu dizabilităţi, emigranţi, etc.
Acest capitol tratează Bunele Practici în domeniul competenţelor sociale şi
cetăţeneşti cheie. Această categorie largă se referă la competenţele personale,
interpersonale şi interculturale şi toate formele de comportament care înzestrează
indivizii pentru a participa într-un mod eficient şi constructiv la viaţa socială şi la
muncă. O înţelegere a codurilor de conduită şi obiceiurilor din diferite medii în care
indivizii îşi duc viaţa este esenţială. În plus, aceasta acoperă şi capacitatea de a
învăţa competenţe; abilităţi legate de calitatea vieţii în general şi competenţe
cetăţeneşti şi capacitatea de a obține realizarea personală şi incluziunea socială.
Competenţa civică, în special cunoaşterea conceptelor sociale şi politice precum şi a
structurilor (democraţie, justiţie, egalitate, drepturi cetăţeneşti şi civile), înzestrează
indivizii pentru a se angaja într-o participare activă şi democratică.
Câteva proiecte din trecut au produs numeroase metodologii şi planuri de lecţie dar,
din păcate, nu au ajuns până la beneficiarii finali datorită elaborării complexe,
obligativitatea utilizării mijloacelor multimedia, etc. În cadrul acestui pachet de lucru,
GP-urile selectate au în comun faptul că sunt uşor integrate în curriculă şi sunt gata
de utilizare. Cu mijloace modeste beneficiarii direcţi (profesori, tutori, instructori) sunt
învăţaţi să înţeleagă uşor GP-urile. GP-urile selectate au fost testate mai departe
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2.2 Practicile

2.2.1 Abordarea maieutică reciprocă

Descrierea practicii

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Abordarea maieutică reciprocă (RMA) promovează procese
de grup şi pluralitatea experienţelor şi a punctelor de
vedere. RMA este destinată pentru crearea unui context
sigur pentru ca oamenii să se exprime, să descopere, să fie
creativi, să dezvolte abilităţi interpersonale şi de comunicare
şi să se simtă apreciaţi ca fiinţe umane.
Această metodă le permite indivizilor să înveţe să
împărtăşească diferite puncte de vedere cu alte persoane;
să înveţe să comunice într-un mod nonviolent; să dezvolte
abilităţi de ascultare şi de comunicare verbală; să înveţe să-i
aprecieze şi să-i respecte pe ceilalţi; să înveţe să aprecieze
grupul şi să coopereze; să dezvolte abilităţile şi
conştientizarea
participării
active;
să
întărească
competenţele democratice; să uşureze şi să întărească
integrarea între persoane de diferite condiţii.
RMA este centrată pe elev. Aceasta accentuează
următoarele aspecte principale:
 Comunicarea nonviolentă (ascultare, a te exprima
cinstit, a-i respecta pe ceilalţi când vorbeşti)
 Împărţirea puterii (în contrast cu dominarea şi
concentrarea puterii)
 Responsabilitate individuală şi socială
 Participarea activă a tuturor
 Cooperare
 Nonviolenţă
 Construirea de imagini complexe ale realităţii (cu
punctul de vedere şi contribuţia tuturor)
 Confruntare
 Aprecierea experienţei individuale şi de grup
 Creativitate
 Conştientizare/ auto-conştientizare
 A pune întrebări şi a analiza probleme în loc de a
impune soluţii
Profesori, tutori, tineri dezavantajaţi/rebeli, grupuri de
oameni care nu se află în educaţie, în câmpul muncii sau în
8
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instruire şi femei. Beneficiarii pot fi incredibil de variaţi.
Unii ar putea avea o nevoie explicită – de exemplu –
rezolvarea unui conflict specific sau unii ar putea avea
nevoie să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare şi
ascultare. Alţii ar putea dori să-şi lărgească cunoştinţele şi
imaginea lor despre un anumit subiect.

Metode de predare
utilizate

Sunt utilizate câteva forme didactice cum ar fi punerea în
scenă, discuţii, prezentări şi lucrul de grup. Mai departe se
prezintă educaţia cu persoane de aceeaşi condiţie. În timpul
întregului proces, fiecare participant este îndrumat/sprijinit
individual de către un coleg desemnat în acest scop. De
asemenea, în program sunt incluse şi vizite în exterior
precum şi urmărirea unor vorbitori.

Cursanţii dezvoltă abilităţi de comunicare şi sociale. Pe
Competenţe posibil a fi termen lung ei vor dezvolta:
 Încrederea în sine şi auto-eficienţa,
dezvoltate
 Dobândirea abilităţilor sociale şi de limbaj
 Participare mai activă în societate
Mai multe informaţii

cesie@cesie.org
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2.2.2 Instruirea Goldstein

Descrierea practicii

Instruirea Goldstein este o metodă de instruire care are ca
obiectiv să-i înveţe pe cursanţi abilităţi sociale precum
conversaţia, formarea de către aceştia a opiniei, ascultarea,
modul de reacţie la supărare, exprimarea supărării şi alte
abilităţi sociale asemănătoare. Se adresează în special
cursanţilor cu stimă de sine şi capacitate verbală reduse.
Aceasta îi învaţă să utilizeze şi să simtă comportamentul
social corespunzător, pentru a creşte bunăstarea şi nivelul
de trai în societate.
Este o metodologie de instruire nonverbală, bazată pe
învăţarea prin practică, cu principiile teoriilor de învăţare
socială ale lui Rotter şi Bandura, cu o rată mare de succes.
Metodologia a fost iniţial dezvoltată în SUA de către dr.
Arnold Goldstein şi a fost folosită în psihoterapie. În anii 80
metodologia a fost adaptată în scopuri educaţionale în
Olanda.
În cadrul programului, studenții vor beneficia de un curs
lunar stabilit într-o anumită zi a săptămânii. După şase
săptămâni va avea loc o reuniune a grupului pentru a
împărtăşi experienţele pozitive împreună cu grupul aflat în
instruire şi pentru a reîmprospăta abilitatea socială asupra
căreia a avut loc instruirea.
Sunt şase întâlniri pentru fiecare abilitate socială. Totul se
bazează pe întărirea pozitivă a comportamentului social, cu
aportul vieţii de zi cu zi din partea cursanţilor.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Principalul beneficiar este grupul ţintă format din cursanţi cu
stimă de sine şi capacitate verbală reduse. Prin urmarea
cursului stima lor de sine şi comportamentul lor social vor
creşte. Până acum această practică a fost testată printre
tineri defavorizaţi, imigranţi şi adulţi rămaşi mult timp fără loc
de muncă.
Starea lor de bunăstare în viaţă va creşte. Ei vor simţi că în
viaţă nu trebuie să se simtă numai rău şi fără succes ci
trebuie să simtă şi succese.
În mod indirect, societatea, şcolile şi angajaţii vor avea de
câştigat.

Metode de predare
utilizate

Câteva forme didactice sunt utilizate, cum ar fi punerea în
scenă şi lucrul de grup.

Competenţe posibil a fi Întărirea şi creşterea încrederii în sine; Îmbunătăţirea
dezvoltate
socializării
Mai multe informaţii

www.arcuscollege.nl – Anita Suylen / Dirk Ernst
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2.2.3 Nabuurschap (Buna vecinătate)

Descrierea practicii

Programul Buna vecinătate demonstrează şi învaţă modul
de socializare cu vecinii. Programul îi învaţă pe participanţi
cum să se comporte printre vecinii lor (olandezi) şi cum să
interacţioneze cu aceştia, atunci când sunt crescuţi într-o
altă cultură/ţară. De aceea programul Buna vecinătate îşi
atinge obiectivul în domeniul comunicării interculturale.
Programul arată importanţa socializării şi conversaţiei cu
vecinii în situaţii de zi cu zi. Pentru că persoanele din
program sunt învăţate cum să comunice în multiple situaţii
(situaţii pozitive şi negative), sunt atinse obiectivele
competenţei sociale şi a abilităţilor cheie. Ceva atât de
fundamental precum conversaţia cu vecinii tăi este
simplificat şi considerat în program.
Din moment ce programul se străduieşte să-i facă pe vecini
să socializeze şi să interacţioneze între ei într-o manieră
agreabilă (aceştia având un bagaj cultural diferit sau nu) le
demonstrează, de asemenea, cum să se comporte civilizat
şi-i învaţă pe participanţi să dobândească o serie de abilităţi
cetăţeneşti.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Grupuri ţintă: Profesori, tutori, instructori, lucrători sociali
Beneficiari finali: Imigranţi

Metode de predare
utilizate

Programul constă dintr-o platformă digitală şi lecţii de grup
în care sunt incluse exerciţii/teme de instruire. Unele din
exerciţii şi teme sunt adunate într-un portofoliu. Înainte de
începerea exerciţiilor participanţii vor răspunde la întrebări
de anticipare, tema fiind încheiată cu întrebări de reflecţie.

Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi sociale, inclusiv
Competenţe posibil a fi
aspecte morale şi culturale; competenţe legate de TIC în
dezvoltate
măsura în care TIC se utilizează în procesul de învăţare
Mai multe informaţii

www.arcuscollege.nl – May Pommé

11

DEVOTED – Broşură despre bune practici
Bune practici pentru lucrul cu grupurile ţintă defavorizate

2.2.4 Pro Job

Descrierea practicii

Pro Job este un program de evaluare care are drept obiectiv
promovarea integrării pe piaţa muncii (50%), orientare
vocaţională, prinderea din urmă a cunoştinţelor şcolare
precum şi motivarea şi activarea participanţilor pentru piaţa
muncii şi pentru aşezarea lor în societate.
Pro Job este format din patru module şi un suport mobil, cu
o durată de 16 săptămâni:
1. Trasarea profilului (3 săptămâni)
2. Conţinut specific persoanei (3 săptămâni)
3. Căutarea unei companii pentru practică şi a unui loc de
muncă (2 săptămâni & 2 săptămâni)
4. Parte practică / coaching intensiv (6 săptămâni)

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Grupul ţintă al Pro Job sunt tinerii între 15 şi 25 de ani aflaţi
în căutarea unui loc de muncă sau a unui stadiu de ucenicie
şi care au nevoie de orientare vocaţională, creşterea
motivaţiei, sprijin în strategii de căutare a locului de muncă
şi îmbunătăţirea abilităţilor sociale şi a celor legate de TIC.
Caracteristicile acestui grup sunt motivarea, nemulţumirea,
înaltul potenţial de agresiune, probleme de învăţare şi
concentrare, probleme cu părinţii şi cu mediul lor social, etc.
În centrul programului Pro Job este însuşirea în colaborare
a conţinutului împreună cu participanţii. Astfel, estimarea
luând în considerare cunoştinţele şi experienţa fiecărui
participant este esenţială.

Metode de predare
utilizate

Conţinutul este lucrat atât în grupuri de lucru mari cât şi
mici. În funcţie de nevoile grupului şi de situaţie, se
utilizează diferite metode: vorbire, prezentări şi exerciţiiprezentări, runde de convorbiri, discuţii de grup, puneri în
scenă, discuţii tematice, ateliere, lucrări pe proiecte,
formarea de grupuri de persoane de acelaşi fel, muncă de
cercetare exerciţii cu partener şi individuale etc.
Sunt prevăzute bucle de feedback pe durata întregului
―curs‖.
Se vor face exerciţii de forme variate, adaptate în funcţie de
fază şi de obiective. Este o combinaţie de diferite metode de
predare şi învăţare. Coaching-ul individual este şi el parte a
Pro Job.
În Pro Job se găsesc şi părţi educaţionale pentru exterior.
Fiecare participant şi întregul grup beneficiază de o întărire
a motivaţiei şi este ajutat să înţeleagă rostul planificării şi al
competenţelor de echipă.
12
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În părţile de orientare vocaţională Pro Job folosește
„conceptul pereche‖. Se vor forma perechi din participanţi în
funcţie de similitudinea aspiraţiilor în carieră. Cele două
persoane lucrează împreună şi discută între ele. Instructorul
este câteodată un „oaspete‖ în aceste grupuri perechi, dând
indicii şi arătând alte căi.
Cursanţii dezvoltă şi abilităţi de comunicare. Dezvoltarea
abilităţilor de angajare relevante şi discutarea experienţei la
Competenţe posibil a fi locul de muncă. Dezvoltarea calificărilor, abilităţilor şi
cunoştinţelor. Progres către cariera aleasă, angajare şi/sau
dezvoltate
educaţie şi instruire ulterioară. Înţelegerea oportunităţilor în
carieră şi de progres. Recunoaşterea potenţialului conţinut
de feedback-ul primit de la alţii.
Mai multe informaţii

www.dieberater.com
m.drexler@dieberater.com
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2.2.5 Să învăţăm despre noi

Descrierea practicii

Să învăţăm despre noi – Europa mai aproape de
cetăţeni în mediul rural” este un proiect (2008-2009) care
îşi doreşte să deschidă noi căi de înțelegere a Uniunii
Europene şi a valorilor acesteia pentru oamenii care trăiesc
în mediul rural şi care au un acces redus la informaţii. A fost
în fază de proiect pilot în România, Republica Cehă şi
Portugalia şi a fost sprijinit financiar prin programul „Europa
pentru cetăţeni‖.
Obiectivele generale ale acestui proiect:
 Informarea, sensibilizarea şi încurajarea dezbaterii
asupra valorilor europene printre copii şi adulţii din
zonele rurale
 Dezvoltarea cunoştinţelor despre identitatea
europeană în legătură cu Uniunea Europeană şi
realizările acestea, mai ales în contextul Tratatului
Lisabona;
 Promovarea înţelegerii interculturale şi reciproce
între cetăţenii Europei.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Grupuri ţintă: Profesori, tutori, instructori, lucrători sociali
Beneficiari finali: Persoane care trăiesc în zone defavorizate
social/economic; şi tineri defavorizaţi.

Metode de predare
utilizate

Grupurile au participat la ateliere interactive sistematice
unde au învăţat în primă fază despre Uniunea Europeană,
valorile şi realizările acesteia, după care li s-a dat ocazia săşi exprime propriile opinii asupra dezbaterii şi să reflecteze
asupra valorilor comune.
Cum informaţiile sunt legate de internet, atelierele includ şi
sesiuni
în
care
se
utilizează
tehnologiile
IT.
În cadrul proiectului pilot, cetăţenii din zonele rurale din
România, Republica Cehă şi Portugalia au avut şansa să
facă schimb de experienţe pe forumul proiectului, deschis
pentru cetăţenii din toată Europa.
La finalul atelierelor, adulţii din grupuri sunt antrenaţi într-un
concurs de cunoştinţe pe teme europene. La rândul lor,
copii au participat la un concurs internaţional de desen pe
tema „Cum văd eu Europa‖.

Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi sociale, în special
Competenţe posibil a fi
dezbaterea, autoconducerea, atragerea de respect şi
dezvoltate
oferirea de cunoştinţe
Mai multe informaţii

Email: office@srep.ro
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2.3 Bunele practici

2.3.1 Limba vânzării

Toată lumea este familiarizată cu spectacolele de vânzare de pe reţelele comerciale.
În general prezentatorii americani încearcă deseori să vândă ochelari de soare,
aspiratoare, materiale pentru vopsit dar mai ales echipamente pentru exerciţii fizice,
într-un mod cumva enervant. Această faţetă prea entuziastă, prea insistentă a
spectacolului este utilizată în exerciţiul care urmează.
Obiectiv/Ţintă:
Acest exerciţiu este utilizat cu cursanţi care urmează o instruire pe teme de abilităţi
sociale şi cărora li se aplică metoda de psihoterapie care îi fortifică pentru a putea
spune direct sentimente pozitive şi negative, care sunt mai introvertiţi şi
neconvingători. Obiectivul acestuia este să-i instruiască în domeniul competenţelor
lor social comunicative.
Planul lecţiei:
Profesorul discută cu cursanţii abilităţile de comunicare de bază; cu alte cuvinte, de
ce competenţe este nevoie pentru a prezenta un anumit produs? Aceste abilităţi
sunt notate pe un flipchart. Sunt probabile cuvinte precum: contact vizual, intonaţie,
postură/atitudine, ascultare (în cazul în care alţi cursanţi pun întrebări), abilităţi
verbale, poziţia în clasă/la tablă, nivelul vocii, entuziasmul. Toate acestea sunt scrise
pe o tablă sau flipchart.
După sublinierea aspectelor abilităţilor de comunicare, profesorul/profesoara le dă
cursanţilor câteva obiecte „proaste‖ aşa cum se vede în fotografie. El/ea este liber/ă
să aleagă unul din aceste obiecte, care poate fi de la un simplu stilou, o unealtă de
bucătărie defectă şi până la o jucărie veche din pivniţa dumneavoastră! Cursanţii
sunt rugaţi fiecare să aleagă un obiect pe care să-l prezinte.
Apoi cursanţii primesc 5-8 minute (variabil) pentru a gândi strategia lor de vânzare;
ce trebuie ei să spună, care sunt cu adevărat beneficiile/avantajele produsului, de ce
ar vrea oamenii să-l cumpere, dacă să facă elevul o demonstraţie sau nu?
Între timp, profesorul îşi va informa colegii că acest exerciţiu are loc şi-i va invita la
începutul prezentărilor. Cursanţii nu vor fi informaţi despre aceasta.
Chiar înainte de începerea prezentărilor se anunţă că o mică asistenţă se va alătura
grupului.
15
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Cursanţii îşi încep prezentările, care pot varia în durată de la 2 la 5 minute (din nou,
în funcţie de situaţie, elev şi estimarea profesorului).
După fiecare prezentare, elevul va sta în faţa clasei. El sau ea reflectă asupra
prestaţiei sale – ce a fost greu de făcut? Asistenţa va reflecta apoi asupra abilităţilor
prezentate folosind flipchart-ul/tabla iar cursanţii vor reflecta asupra fiecăruia dintre
ei cu profesorul în rol de moderator. Se va da, în principal, feedback pozitiv dar se
poate menţiona şi câte un punct de îmbunătăţire. De exemplu: „Îmi place povestea
ta şi faptul că ai păstrat contactul vizual, dar data viitoare încearcă să te concentrezi
la nivelul vocii tale, dacă vorbeşti mai tare te face să pari mai sigur de sine‖

Program:
1. Explicarea exerciţiului şi a obiectivului acestuia. (10 minute)
Organizaţi o sesiune de brainstorming şi folosiţi flipchart-ul. Nu menţionaţi publicul!
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2. Sesiune plenară în care cursanţii îşi aleg câte un obiect şi încep să se gândească
la o strategie/poveste de vânzare. Între timp profesorul invită asistenţa (10 minute)
În timpul acestei părţi a sesiunii concentraţi-vă pe:
- Cum fac cursanţii alegerea
- Concentrarea
- Starea de emoţie

Pur şi simplu orice va fi bine…
3. Prezentări şi reflecţii (4-5 minute de student)
În timpul acestei părţi a sesiunii concentraţi-vă pe:
- Utilizarea abilităţilor menţionate pe tablă/flipchart
- Reacţii ale altor cursanţi; se încurajează unul pe altul, îndrăzneşte cineva să
comenteze?
- Feedback de la membrii grupului – este cineva care nu dă feedback pozitiv ci
doar puncte pentru îmbunătăţire?

17
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Vânzarea unui tub de lipici…
4. Evaluare (5-10 minute)
Evaluaţi ideile cursanţilor asupra utilităţii acestui exerciţiu:
- A fost acesta util?
- Le-a plăcut?
- Ce a fost greu de făcut?
- Încercaţi să solicitaţi feedback de la fiecare elev

18
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Cursanţilor li se permite să aibă asupra lor o bucată de hârtie dacă este prea dificil.
Spuneţi şi vindeţi a fost evaluat prin ciclul de calitate format din preselecţie, selecţie,
testare, revizuire şi evaluare. După testarea în Germania (Weiterbildingskolleg), s-a
ajuns la concluzia că „Spuneţi şi vindeţi‖ îi oferă profesorului un instrument pentru a
analiza într-un mod simplu încrederea în sine a cursanţilor. Rezultatele revizuirii au
arătat că şi atunci când cursanţii au fost reţinuţi ei au fost motivaţi şi angajaţi. De
asemenea, profesorul poate, să obţină informaţii despre mediul social al grupului.
Testarea şi revizuirea au mai arătat că succesul depinde de nivelurile de încredere
în sine existente în cursanţi sau de dinamica grupului.
― Spuneţi şi vindeţi‖ este o resursă de învăţare care este potrivită şi relevantă pentru
nevoile elevului. Cursanţii dezvoltă abilităţi personale, de exemplu să fie capabili să
se poarte cu încredere în sine şi în alte contexte. Un grup de (i)migranţi ar putea, de
asemenea, să beneficieze în mod deosebit, ei fiind capabili să exerseze limba fără
să se concentreze pe utilizarea corectă a acesteia.
Mai multe informaţii:
Ilias T. Alami
Website:
www.arcuscollege.nl
Organizatie: Colegiul Arcus, departamentul de Educatie si Proiecte din Heerlen (NL)
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2.3.2 Paşi înainte
Paşi înainte este un exerciţiu ―fizic‖ furnizat de CESIE din Palermo (Italia).
Participanţii sunt rugaţi să-şi închipuie că sune o altă persoană (care poate fi dintr-un
mediu social şi/sau cultural diferit). În acelaşi grup va fi o diversitate de personaje, de
exemplu un fiu de avocat, un imigrant, un doctor, o prostituată, o mamă singură, un
politician, un dansator, un VIP, un copil muncitor etc. Personajele pot fi alese în
funcţie de contextul local sau de obiectivul activităţii.
Coordonatorul îi va ajuta în gândirea şi imaginarea noi lor vieţi. Li se vor acorda cel
puţin 5 minute pentru reflecţie personală.
După aceea, participanţii se vor alinia şi vor răspunde la întrebările puse de
coordonator astfel:
Un pas înainte dacă răspunsul este da
Rămânere pe loc dacă răspunsul este nu.
Întrebare cu întrebare, pas cu pas (cu referire la viaţa de zi cu zi, subiecte sociale,
drepturi, eforturi şi lucruri la îndemână), participanţii vor vedea cât de diferiţi şi cât de
―departe‖ pot fi unii de alţii dar şi ce subiecte comune îi leagă.
În timpul fazei de testare s-a spus că exerciţiul a fost distractiv şi a facilitat reflecţia
personală şi de grup. Profesorii au identificat faptul că cursanţii pot dezvolta o gamă
de competenţe şi că exemplul este accesibil unei serii de cursanţi.
Feedback-ul cursanţilor a fost pozitiv atât în ce priveşte stilul de predare cât şi din
punct de vedere al cunoştinţelor acumulate. În plus, a fost cel mai des testată Bună
practică, pe perioada proiectului. Această activitate este uşor de adaptat la diferite
contexte şi grupuri ţintă şi poate fi orientată către diferite teme, în funcţie de
întrebările puse. De exemplu, în Arcus College această metodă a fost utilizată pentru
a arăta ce trebuie şi ce nu trebuie să faci la un interviu pentru un loc de muncă.
Acesta a fost unul din modurile de a demonstra cât de flexibil a devenit acest
program! Acesta este un bun exemplu de sensibilizare pentru subiecte sociale,
culturale şi de diversitate.

Mai multe informaţii:

Stefania Giambelluca
Email:
cesie@cesie.org
Organizaţie: Ce.S.I.E. (Centro di Studi ed Iniziative Europeo) din Palermo (IT)
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2.3.3 Harta minţii
Învăţare accelerată: Harta minţii a fost selectată de Doncaster College pentru că
acest exemplu învaţă tehnica hărţii minţii, pentru a sprijini tinerii să gândească global
şi să-şi folosească propria creativitate pentru a rezolva şi a evalua problemele;
tehnica creează legături logice pentru utilizator şi îmbunătăţeşte memoria activităţii.
De asemenea, aceasta permite elevului să dezvolte o gamă de competenţe de
creativitate şi TIC. În plus, aceasta îi permite profesorului să cunoască nevoile
elevului, furnizează o predare eficace pentru a sprijini învăţarea.
Acesta este un mod foarte eficace de a prezenta mari cantităţi de informaţii într-un
mod atractiv, uşor de ţinut minte. Un alt mod răspândit de hartă a minţii este cel
numit "diagramele păianjen" –care este foarte asemănător.
 Folosind o foaie mare de hârtie culcată; aşezată pe latura mare sau folosind
un Smart Board
 În centru scrieţi denumirea subiectului pe care îl veţi recapitula – adăugaţi şi o
simplă ilustraţie dacă doriţi.
 Acum desenaţi linii asemănătoare cu nişte crengi (care radiază din centru),
pentru a prezenta principalele diviziuni ale subiectului ales. Fiecare dintre
acestea poate fi ilustrată sau poate fi de altă culoare – sau scrisă cu alt tip de
scris. Încurajaţi cursanţii să gândească „în afara cutiei‖. Folosiţi culori, texturi,
desene, etc., pentru a maximiza înţelegerea
 La rândul lor, fiecare dintre acestea se poate împărţi în câteva secţiuni.
Continuaţi să adăugaţi mai multe ramuri până ce toate informaţiile principale
sunt pe Harta minţii.
 Harta minţii finalizată poate conţine diagrame, nume (şi caricaturi!) ai
oamenilor importanţi, date, locuri, etc. Dacă lucrurile devin foarte aglomerate,
puteţi face o hartă a minţii separată pentru acea secţiune.
În faza de testare s-a observat că Harta minţii a sprijinit dezvoltarea învăţării
independente şi a abilităţilor de studiu. Aceasta motivează şi-i antrenează pe toţi
cursanţii. Se promovează cooperarea, munca în echipă şi sprijinul reciproc între
cursanţi. Cursanţii văd şi înţeleg cât de bine progresează către obiectivele învăţării
Au fost făcute câteva recomandări pentru utilizarea Hărţii minţii, după cum urmează:
 primul pas gândiţi (încercaţi singuri)
 pasul al doilea (uniţi ideile)
Aceasta dă cursanţilor o bună oportunitate pentru a dezvolta abilităţi de cooperare şi
de a fi sensibili la ideile şi opiniile altor membri ai grupului.
Mai multe informaţii:
Carole Colvin
Email:
www.don.ac.uk
Organizaţie: Colegiul Doncaster din Doncaster (UK)
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2.3.4 Abilităţi sociale
Abilităţi sociale este un program de instruire simplu prin care cursanţii se
familiarizează cu abilităţile sociale, prin care aceste abilităţi se învaţă într-un mod
uşor şi indirect. Acest instrument a fost dezvoltat pentru cei din clasele 1-4, dar
funcţionează şi pentru adulţi tineri. Tinerilor defavorizaţi le lipsesc adesea acele
abilităţi sociale care sunt necesare pentru comportamentul de cooperare şi rezolvare
a problemelor. Folosind lista abilităţilor sociale
care sunt necesare pentru
comportamentul de cooperare şi rezolvare a problemelor, profesorul/ instructorul/
tutorele identifică abilităţile care ar trebui dezvoltate, dar este posibil a se dezvolta
conţinutul unei diagrame T împreună cu cursanţii.
Cu o diagramă T profesorul demonstrează cum arată şi cum sună acesta. Diagrama
T dă un exemplu cursanţilor cum să facă bine. Ei pot imita şi pot dezvolta atitudinea
corectă.
Făcând două coloane, cursanţii execută o sesiune de brainstorming despre cum
arată şi cum sună abilitatea în cauză. De exemplu „ajutarea şi încurajarea‖. Întrebaţi
cursanţii cum arată ajutarea şi încurajarea unui membru al echipei. Cu alte cuvinte,
cum ar putea un profesor să observe un elev care este ajutat şi încurajat de alţi
cursanţi? Solicitaţi răspunsurile şi notaţi-le în coloana „cum arată‖
În continuare, cursanţilor li se cere să se gândească cum sună „ajutarea şi
încurajarea‖. Cu alte cuvinte cum ar putea un profesor să audă că un elev este ajutat
şi încurajat de alţi cursanţi? Cursanţii vin cu fraze ca „haide, poţi să o faci!‖ sau
„foarte bine‖ sau „mulţumesc pentru ajutor; Eu nu aş fi creat asta!’ Notaţi acestea şi
remarcile similare în coloana „cum sună‖.
Diagrama T
Abilitatea socială: „………………..‟
Cum arată

Cum sună
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Această activitate simplă nu trebuie să dureze mult, totuşi efectele ei sunt foarte
specifice şi precise. Diagramele pot fi agăţate prin clasă pentru a acţiona ca amintire,
întărire pe parcursul anului. Atunci când se prezintă o nouă abilitate socială, acest
mod de lucru devine o strategie familiară pentru cursanţi. După testarea în cadrul
perioadei proiectului s-a recomandat adunarea tuturor acestor foi de hârtie şi
reunirea acestora într-o mică broşură pentru cursanţi la sfârşitul anului. Această
practică a putut fi folosită în diferite contexte, nu numai în ce priveşte abilităţile
sociale ci şi pentru abilităţi cheie şi abilităţi de aplicare pentru un loc de muncă..
WBK şi Arcus College au exersat abilităţile sociale în contextul unei aplicaţii pentru
un loc de muncă, pe un grup de adulţi rămaşi fără loc de muncă pe o perioadă
lungă.

Mai multe informaţii
Reinhold Schiffers
Email:
rschiffers@arcor.de
Organizaţie: Weiterbildungskolleg din Moenchengladbach
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2.3.5 Abordarea fără învinuire
Abordarea fără vină este o metodologie identificată de Weiterbildungskolleg în
Germania. Este un proces simplu în 7 paşi, care cuprinde 4 elemente cheie:





Absenţa învinuirii
Încurajarea empatiei
Responsabilitate comună
Rezolvarea problemei

O interpretare a necesităţii de bruscare este că aceasta este o interacţiune care
stabileşte identitatea de grup, dominanţa şi statutul pe faţă de alţii şi numai prin
dezvoltarea de „valori înalte‖ cum ar fi empatia, consideraţia şi lipsa de egoism se
poate ajunge ca bruscarea să dispară din comportamentul lui/ei iar el/ea s-ar purta
diferit într-un cadru social. Dacă politica preventivă depinde de supravegherea
mediului, interzicând comportamentul, încurajând victimele şi pedepsind autorii,
atunci nu se poate aştepta o schimbare de durată. Când bruscarea a fost observată
sau raportată, pot fi urmaţi cei 7 paşi din cadrul Abordării fără învinuire
1. Interviu cu victima
Un profesor/instructor/tutore instruit în convorbiri de abordare a victimelor va
stabili impactul bruscării. În plus, obiectivul este de a obţine o imagine a
relaţiilor interpersonale dintre cursanţii implicaţi. Cine face ce? Cine sunt cei
care au bruscat, posibilii prieteni ai victimei şi favorizatorii/spectatorii? Care
este efectul bruscării asupra victimei? Informaţi părinţii victimei bruscării şi
părinţii cursanţilor care sunt aproape de problema asupra căreia se intervine.
Solicitaţi ca victima să-şi scrie sentimentele legate de efectele bruscării asupra
sa ca persoană. De asemenea, încercaţi să evitaţi discuţiile de genul el a
făcut/ea a făcut.
2. Stabiliţi o întâlnire a grupului
Profesorul/instructorul/tutorele organizează o discuţie de grup cu persoanele (68) implicate asigurându-se că este un echilibru între cursanţii de încredere şi de
ajutor şi cei al căror comportament a cauzat problema. Victima bruscării nu este
prezentă la această întâlnire.
3. Explicaţi problema
Profesorul/instructorul/tutorele explică cum se simte victima după ce a fost
bruscată, fără a intra în detalii şi a ajunge la discuţii el a făcut/ ea a făcut. Fără a
discuta incidente specifice sau acuzaţii, facilitatorul asigură pe toată lumea că nu va
fi pedepsit nimeni. O poveste scurtă despre sentimentele bruscării (scrisă de el/ea)
ar putea fi utilizată ca ghid al întâlnirii, pentru a crea mai multă înţelegere şi
compasiune.
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4. Responsabilitate comună.
Profesorul/instructorul/tutorele subliniază că nimeni nu va fi pedepsit şi că fiecare
membru al grupului poate face o contribuţie/un efort pentru rezolvarea problemei.
De asemenea, fiecare persoană este împuternicită să creadă că el/ea poate face
diferenţa în abordarea problemei; ei sunt conştientizaţi privind responsabilitatea
comună.
5. Solicitaţi membrilor grupului ideile.
Fiecare membru al grupului este încurajat să propună un mod în care victima poate
fi ajutată să se simtă mai fericită. Profesorul/instructorul/tutorele dă nişte răspunsuri
pozitive dar nu merge până la a obţine o promisiune de îmbunătăţire a
comportamentului. Membrii grupului sunt încurajaţi să folosească limbajul „Eu‖ (Eu
voi sta lângă el în timpul lecţiei), astfel promovând proprietatea asupra problemei.
the facilitator.
6. Lăsaţi la latitudinea lor
Profesorul/instructorul/tutorele
pune
capăt
întâlnirii
trecând
grupului
responsabilitatea pentru problemă. Li se mulţumeşte cursanţilor pentru sprijin şi se
stabileşte o întâlnire pentru a vedea cum merg lucrurile. Se dă feedback pozitiv şi
cursanţii sunt îndrumaţi să ia măsuri concrete.
7. Întâlniţi-i din nou
O săptămână (sau două) mai târziu profesorul/instructorul/tutorele se întâlneşte
cu fiecare membru al grupului separat ca să vadă cum merg lucrurile, ca să discute
despre ce schimbări au fost făcute. Ţineţi la curent părinţii care au fost informaţi
despre intervenţie, în legătură cu progresul care s-a făcut.

Mai multe informaţii:
Reinhold Schiffers
Email:
rschiffers@arcor.de
Organizaţie: Weiterbildungskolleg din Moenchengladbach
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3. Abilităţi interculturale, de gen şi de
diversitate
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3.1 Introducere

Unul din obiectivele DEVOTED este să cultive motivaţia tinerilor de a dezvolta şi
îmbunătăţi abilităţile pentru dezvoltarea lor personală şi profesională.
Acest capitol include cinci unelte educaţionale, concentrându-se pe abilităţile
interculturale, de gen şi de diversitate. Acestea urmăresc să cultive abilităţile
cursanţilor şi ale cetăţenilor în înţelegerea şi dialogul intercultural/cultural şi să
promoveze rolul activ al femeilor în societate.
Activităţile care urmează vor ajuta profesorii, educatorii şi tutorii să creeze un mediu
educaţional pozitiv şi constructiv, pentru a înfrunta subiecte culturale şi sociale
importante, cum ar fi dialogul cultural, toleranţa şi egalitatea de gen. Acestea sunt
subiecte importante pentru dezvoltarea socială şi personală a tinerilor şi trebuie
abordate cu metode simple şi eficiente.
A fost urmat un proces puternic de asigurare a calităţii, pentru a ne asigura că
uneltele sunt de înaltă calitate şi sunt uşor transferabile. În plus, competenţele
dobândite sunt uşor de măsurat. Bunele practici sunt uşor de înţeles şi de
implementat în una sau mai multe sesiuni.
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3.2 Practicile

3.2.1 AKTIMO

Descrierea practicii

Principalul obiectiv al AKTiMo este de a pregăti beneficiarii
pentru angajare. Sunt prevăzute următoarele exerciţii:
întocmirea propriei analize puncte tari/puncte slabe; lucrări
de grup; puneri în scenă; exerciţii de auto-reflexie; întocmirea
unei scrisori de intenţie. Multe din exerciţii sunt făcute pe
computer, forţându-i pe novici (în abilităţi digitale) să-şi
îmbunătăţească abilităţile. După această perioadă, li se oferă
instruire în pregătirea de bugete, abilităţi sociale, abilităţi
parentale.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Această practică implică mamele singure care trăiesc din
asistenţă socială. Grupul este format din tinere femei, gravide
sau care au devenit mame de curând, care este posibil să
aibă abilităţi cognitive reduse.

Metode de predare
utilizate

Sunt utilizate câteva instrumente didactice, cum ar fi puneri
în scenă, discuţii, prezentări şi grupuri de lucru. Mai departe
se prezintă educaţia cu persoane de aceeaşi condiţie. În
timpul
întregului
proces,
fiecare
participant
este
îndrumat/sprijinit individual de către un coleg desemnat în
acest scop.
De asemenea, în program sunt incluse şi vizite în exterior
precum şi urmărirea unor vorbitori.

Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi sociale, inclusiv
Competenţe posibil a fi
aspecte spirituale, morale şi culturale;
dezvoltate
Gradul de utilizare a TIC în situaţii de zi cu zi
Mai multe informaţii

www.arcuscollege.nl
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3.2.2 Project Leren doen we samen (Învăţare pe proiect: facem împreună)

Descrierea practicii

Această practică are ca obiectiv implicarea părinţilor cu
educaţie precară în educarea copiilor lor. Prin implicarea lor,
ei învaţă ce fac copii (la şcoală) în viaţa de zi cu zi, cum să-şi
sprijine copii şi cum să abordeze posibilele probleme. Fiind
atât de aproape de procesul educaţional, ei îşi lărgesc
reţelele sociale şi îşi îmbunătăţesc propriile competenţe,
limbajul şi abilităţile matematice.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

O parte este compusă din persoane autohtone dar şi din
imigranţi integraţi. Cealaltă parte (obligatoriu) este compusă
din imigranţi, care trebuie să se integreze ca să primească
cetăţenia olandeză.

Metode de predare
utilizate

Se utilizează câteva instrumente didactice, cum ar fi punerea
în scenă, cititul şi lucrări de grup. În timpul întregului proces,
fiecare participant este îndrumat/sprijinit individual de către
un coleg desemnat în acest scop.

Competenţe posibil a fi Întărirea şi creşterea încrederii în sine; Îmbunătăţirea
dezvoltate
socializării
Mai multe informaţii

www.arcuscollege.nl
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3.2.3 Doamne IT

Descrierea practicii

Doamne – IT este un proiect curs destinat femeilor acolo
unde se acordă o atenţie specială nevoilor, abilităţilor şi
intereselor lor. Practica are drept obiectiv să crească numărul
de femei în locuri de muncă din IT şi oportunităţi de muncă
egale pentru bărbaţi şi femei.
Atitudinea de bază a proiectului Doamne-IT este că
„evaluarea implicaţiilor asupra bărbaţilor şi femeilor‖ nu
înseamnă doar comparaţia fundamentală dintre femei şi
bărbaţi, ci mai degrabă înseamnă recunoaşterea deosebirilor
care există între bărbaţi şi femei.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Profesori, tutori, tineri defavorizaţi/rebeli, grupuri de oameni
care nu se află în educaţie, în câmpul muncii sau în instruire
şi femei.

Metode de predare
utilizate

Politici metodologice: combinarea teoriei cu experienţa
practică; orientarea către individ.
Se utilizează o metodologie ajustată în funcţie de gen: lumea
vieţii femeilor este integrată în exerciţii; folosirea unui limbaj
neutru faţă de gen; integrarea elementelor social
pedagogice;transparenţa metodelor

Competenţe posibil a fi Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi sociale, inclusiv
aspecte spirituale, morale şi culturale; gradul de utilizare
dezvoltate
a TIC în situaţii de învăţare
Mai multe informaţii

m.drexler@dieberater.com
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3.2.4 “Europa celor 27 – Bine aţi venit Bulgaria şi România”

Descrierea practicii

Această practică are ca obiectiv promovarea culturilor
bulgară şi română împreună cu cea germană printr-o pagină
web interactivă, care funcţionează ca un portal de acces
către aceste ţări.
Obiectivul nu este numai de a promova cele trei culturi
europene ci şi de a creşte dezbaterea şi reflecţia asupra
valorilor europene, cetăţeniei europene şi a democraţiei.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Cetăţeni; membri ai grupurilor de discuţii educaţionale de pe
internet; membri ai reţelelor europene (Euroreso şi EAEA);
audienţe de conferinţe; audienţe ale ziarelor şi radiourilor,
etc.

Metode de predare
utilizate

Moment interactiv cu participanţii; dezbatere şi reflecţie;
prezentări interculturale

Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi sociale, inclusiv
Competenţe posibil a fi aspecte spirituale, morale şi culturale, încredere în sine,
dezvoltate
independenţă şi responsabilitate socială, dezvoltarea de
competenţe cheie: lucrul în echipă şi abilităţi de comunicare.
Mai multe informaţii

Website: www.srep.ro/europe27
Email: office@srep.ro
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3.2.5 Acolo unde se întâlnesc râurile

Descrierea practicii

Această practică este concepută pentru abordarea
problemelor de discriminare şi hârţuire şi promovează
integrarea imigranţilor femei. Proiectul constă din câteva
ateliere de facilitare a teatrului social, pentru a-i ajuta pe
participanţi să se exprime prin jocuri şi exerciţii dramatice.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Femei, participante din terţe ţări şi familiile lor; Alte grupuri
ţintă sunt profesionişti şi neprofesionişti din artă şi munci
sociale.

Metode de predare
utilizate

În cadrul unei căutări a încrederii şi a creativităţii, pentru
înţelegere reciprocă, în ciuda diversităţii mediului,
participanţii îşi pot exprima grijile şi problemele şi îşi pot
prezenta poveştile personale, care vor deveni inspiraţia şi
baza pentru piesele ce vor fi create.

Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi sociale, inclusiv
aspecte spirituale, morale şi culturale, încredere în sine,
Competenţe posibil a fi
independenţă şi responsabilitate socială; dezvoltarea
dezvoltate
competenţelor cheie: munca în echipă şi abilităţi de
comunicare.
Mai multe informaţii

Email: office@srep.ro
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3.2.6 Pedeapsa – Concurs de întrebări

Descrierea practicii

Această practică generează sensibilizare interculturală în
timp ce se joacă un joc de „lovituri de pedeapsă‖. Jocul este
compus din liste scurte de întrebări şi răspunsuri. Aceste pot
fi adaptate în pentru diferite contexte culturale şi sociale.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Persoane care locuiesc în zone dezavantajate social/
economic; localnici care se deplasează şi imigranţi, tineri
defavorizaţi/rebeli, grupuri de oameni care nu se află în
educaţie, în câmpul muncii sau în instruire.

Metode de predare
utilizate

Se poate juca individual sau pe echipe; în funcţie de numărul
de întrebări alese 30 de minute este un timp adecvat. Se
poate juca în direct sau o versiune digitală pe calculator.

Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi sociale, inclusiv
Competenţe posibil a fi
aspecte spirituale, morale şi culturale; auto-conducere,
dezvoltate
crearea de respect şi transmiterea cunoştinţelor
Mai multe informaţii

Die Berater
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3.3 Bunele practici

3.3.1 Barnga
Un joc despre înţelegerea diferenţelor dintre culturi
Această practică promovează înţelegerea diferenţelor dintre culturi într-un mod
eficace şi inovativ. Timp necesar: 60-80 minute
Rezultate:
 Conştientizarea faptului că diferite culturi percep lucrurile în mod diferit şi/sau
funcţionează după reguli diferite.
 Cursanţii trebuie să înţeleagă şi să se împace cu aceste diferenţe dacă vor să
acţioneze eficient într-un grup intercultural.
Introducere: În Barnga, participanţii simt şocul conştientizării că în ciuda multor
similitudini, persoane din diferite culturi percep lucrurile în mod diferit sau acţionează
după reguli diferite. Jucătorii învaţă că ei trebuie să înţeleagă şi să se împace cu
aceste diferenţe dacă vor să acţioneze eficient într-un grup intercultural.
Rezumat: Participanţii joacă un joc simplu de cărţi, în grupuri mici, în care conflictele
încep să apară pe măsură ce participanţii se mută de la un grup la altul. Aceasta
simulează întâlniri interculturale reale, când oamenii cred iniţial că înţeleg în acelaşi
mod regulile de bază. Descoperind că regulile sunt diferite, jucătorii trec printr-un şoc
mini-cultural, similar cu experienţa reală la intrarea într-o cultură diferită. Ei trebuie
să lupte să înţeleagă şi să se împace cu aceste diferenţe pentru a juca efectiv jocul
în grupurile lor „interculturale‖. Dificultăţile sunt amplificate de faptul că jucătorii nu
pot vorbi între ei dar pot comunica doar prin gesturi sau imagini. Participanţii nu sunt
preveniţi că fiecare joacă după reguli diferite; în lupta pentru a înţelege de ce alţi
jucători nu par să joace corect ei pătrund în dinamica întâlnirilor interculturale.
Organizare:Organizaţi (aproximativ) 6 mese (circa 4 persoane la fiecare masă), în
funcţie de numărul participanţilor. Pe fiecare masă trebuie să fie câte o copie a
regulilor de la acea masă pentru fiecare participant plus un set de cărţi (folosiţi doar
cărţi de la A la 10, fără cărţi cu figuri). Pentru a începe, lăsaţi participanţii să joace
câteva runde conform regulilor, având comunicarea verbală premisă. În continuare,
TOTUL este înlăturat de pe mesele de joc. Jocul continuă cu fiecare la masa lui. De
34

DEVOTED – Broşură despre bune practici
Bune practici pentru lucrul cu grupurile ţintă defavorizate

acum încolo comunicarea verbală este interzisă. Câştigătorii vor primi o îngheţată pe
băţ (vezi mai jos cum se câştigă).
După ce sunt permise câteva runde fără comunicare verbală la masa iniţială,
participanţii trebuie să schimbe mesele – persoana care a câştigat cele mai multe
levate se va muta în sensul acelor de ceasornic la masa următoare, persoana care
pierde cele mai multe levate se mută în sens invers acelor de ceasornic la masa
următoare. Ce nu ştiu jucătorii este că fiecare masă a învăţat un set de reguli diferite
(vezi mai jos).
Regulile: În funcţie de numărul de jucători, paginile cu reguli pot fi modificate sau
înlăturate, pentru numărul de mese utilizate. Câteva exemple de reguli sunt după
cum urmează:





Masa 1: Asul mare, fără atu
Masa 2: Asul mic, caroul atu
Masa 3: Asul mic, trefla atu
Masa 4: Asul mare, inima atu




Masa 5: Asul mare, frunza atu
Masa 6: Asul mic, fără atu



În toate cazurile cărţile vor avea valoarea de pe faţă, 10 mare, 2 mic.

Fiecare masă va avea în comun următoarele reguli:



Jucătorilor li se împart câte 5 cărţi
Cine câştigă cele mai multe levate, se mută în sensul acelor de ceasornic la
masa următoare



Cine pierde cele mai multe levate se va muta în sens invers acelor de
ceasornic la masa următoare
Toţi ceilalţi stau la aceeaşi masă
Situaţiile de egalitate sunt rezolvate prin hârtie, piatră, foarfeci
Fiecare rundă va dura circa 5 minute (mai mult dacă timpul o permite) şi
fiecare rundă va consta din numărul de jocuri permis de timp.
După runda iniţială, jucătorilor nu le va fi permis să vadă regulile sau să
vorbească între ei. Gesturile şi imaginile sunt permise, dar jucătorii nu au voie
să utilizeze cuvinte.








„Câştigătorul‖ jocului va fi persoana care a câştigat cele mai multe levate în
total. (Evident, odată ce jocul începe, câştigătorul se va aşeza în spate pentru
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a încerca să înţeleagă ce fac ceilalţi, având în vedere că joacă după reguli
diferite.)
Jucătorii pot ţine scorul cu ajutorul beţelor de îngheţată (un băţ pentru o levată
câştigată).
Cel care face cărţile poate fi oricine de la masă, persoana care începe va fi la
dreapta acestuia.
Primul jucător al fiecărei levate poate juca ORICE culoare. Toţi ceilalţi trebuie
să respecte culoarea (să joace o carte din aceeaşi suită). Pentru fiecare
rundă un jucător joacă o carte.
Dacă un jucător nu are cărţi din suita respectivă, trebuie să joace o carte din
orice suită. Levata este câştigată de persoana cu cartea cea mai mare
aparţinând suitei ORIGINALE (jucătorii vor începe să devină confuzi când unii
dintre ei vor crede că au pus o carte atu iar alţii nu vor fi de acord sau vor
contrazice acest fapt).

Şedinţa de final: După ce se joacă un număr de runde – fie utilizaţi o limită de timp,
fie permiteţi un număr de rotaţii în conformitate cu numărul meselor aflate în joc (6
runde pentru 6 mese). Cursanţii trebuie să fie conştienţi că au jucat sub diferite reguli
şi vor trebui discutate următoarele întrebări. Cursanţii pot sta în ultimul grup în care
erau sau se pot întoarce la grupul iniţial, la latitudinea profesorului.
În timpul jocului, grupul ţintă direct trebuie să urmărească diferitele grupuri jucând,
fără a participa şi fără a da feedback către beneficiari; pentru a facilita comunicarea
nonverbală dintre beneficiari şi a garanta succesul jocului.
Odată ce jocul s-a terminat, în timpul şedinţei de final, grupul ţintă direct ar trebui să
fie cel care facilitează şedinţa.
Metodele de predare utilizate au fost: Observarea dinamicii şi comportamentului
grupurilor şi învăţarea intelectuală, limbajul nonverbal şi un instrument educaţional
informal. Profesorii/tutorii nu trebuie să vorbească nici în timpul jocului, pentru a
facilita comunicarea nonverbală dintre beneficiari.

Caracteristicile beneficiarilor:
 Influenţaţi de stereotipuri culturale
 Înţelegere puţină a diferenţei şi a modului de gestionare a acesteia
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Ne-am conformat necesităţilor lor: îmbunătăţirea atitudinii faţă de diferite culturi şi
relaţii reciproce, conştientizarea diferenţelor culturale, învăţarea despre o cultură prin
metodologii informale, îmbunătăţirea abilităţilor de lucru în grup.
Jocul Barnga este un mod de a promova abilităţile interculturale şi de comunicare.
În plus, participanţii trebuie să găsească moduri creative de comunicare, având în
vedre că întregul joc se desfăşoară în linişte.
Evaluarea de la final este vitală pentru consolidarea abilităţilor şi competenţelor
dezvoltate în timpul jocului.
Suplimentar:




Facilitează munca în echipă
Promovează dialogul intercultural
Promovează conştientizarea şi înţelegerea diversităţii
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3.3.2 “Cross Cultural Jugendliche”
Tineret intercultural
Găsiţi potenţialele diversităţii
―Cross Cultural Jugendliche‖ este un concept de curs pentru tineri fără loc de muncă
şi pentru cei dintr-un mediu migraţional. Acest curs de calificare implică trei elemente
– o combinaţie de coaching intercultural, coaching de grup şi coaching individual.
Pe baza elementelor de intrare interculturale, tinerii participanţi dezvoltă obiective
profesionale şi într-un al doilea pas îşi îmbunătăţesc calificările profesionale. În
acelaşi timp se oferă participanţilor coaching individual, pentru a-i sprijini activ în
procesul de căutare a locului de muncă.
Obiectivele acestui proiect sunt:
 Integrarea în piaţa muncii
 Activarea, orientarea şi motivarea participanţilor
 Înlăturarea obstacolelor în calea stabilirii într-un loc de muncă
 Dobândirea şi reîmprospătarea cunoştinţelor


Experienţă practică în diferite industrii şi descrieri de locuri de muncă

Tineret intercultural constă din patru module, stagii, sprijin social-pedagogic şi
asistenţă ulterioară. Modulele sunt formate din:
1. Coaching de integrare
2. Calificare concentrată ―Limba germană‖
3. Calificare concentrată―aritmetică‖, ―contabilitate‖, ―TIC‖
4. Instruire de personalitate (4 săptămâni)
Cele două module de calificare sunt furnizate ca instruire de grup în timp ce
instruirea de personalitate este individuală.
În particular propunem practica: Găsiţi potenţialele diversităţii
Exerciţiul ajută la ridicarea gradului de conştientizare a potenţialului diversităţii şi la
utilizarea cunoştinţelor şi experienţelor diferitelor medii socio-culturale. Participanţii
vor explora similitudinile şi diferenţele din echipa lor şi vor afla cum să utilizeze
similitudinile dar mai ales diferenţele ca un potenţial pentru înalta performanţă a
echipei.
Suntem diferiţi dar în unele părţi suntem asemănători! Pentru a avea o bună
performanţă a echipei trebuie să ştim potenţialul fiecăruia – atât în viaţa privată cât şi
în cea profesională.
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Tineret intercultural identifică situaţiile speciale ale fiecărui participant şi nevoile
speciale ale acestuia. Sunt utilizate diferite instrumente metodologice care sunt
adaptate la flexibilitatea situaţiilor sociale şi vocaţionale, cu participanţii abordând la
început obstacolele din comunicarea interculturală. Elementele comune, diferenţele
de limbaj, interpretările greşite a elementelor nonverbale, prejudecăţile,
stereotipurile, nesiguranţele şi neliniştile sunt factori asupra cărora se va lucra.
În Tineret intercultural, pentru femei se foloseşte un stil didactic special: Instruirea
cooperativă şi luarea în considerare a lumilor diferite pentru femei şi bărbaţi.
Grupul ţintă direct este format din instructori care lucrează cu persoane tinere fără
loc de muncă şi din toate persoanele implicate în instruirea persoanelor tinere fără
loc de muncă şi a tinerilor dintr-un mediu al migraţiei.
Persoanele tinere dintr-un mediu social dezavantajat, persoane care au părăsit
şcoala de timpuriu, de multe ori cu calificări de limbaj şi abilităţi de comunicare
reduse (nu numai cei care nu au germana drept limbă maternă) – sunt de multe ori
gata să folosească violenţa. Cei mai mulţi dintre ei manifestă o lipsă a calificărilor de
bază în scris, citit şi matematică.
Metodele didactice ale Tineret intercultural încearcă să întărească învăţarea
independentă, să facă vizibil progresul instruirii, să facă o conexiune între teorie şi
practică, să stabilească structuri („Să stabilească claritatea în haos‖) şi să
îmbunătăţească abilităţile „moi‖ cum ar fi abilitatea de a lucra într-o echipă. Astfel vor
fi îmbunătăţite procesul de luare a deciziilor, responsabilitatea şi responsabilitatea de
sine.
Prin aceste activităţi dorim să satisfacem nevoile şi interesele cursanţilor, să
asigurăm o evaluare eficace pentru a sprijini învăţarea şi dezvoltarea, să ne
asigurăm că evaluarea este corectă, precisă şi executată regulat, să furnizăm
resurse eficace în sprijinul învăţării şi al dezvoltării.
În funcţie de nevoile grupului şi de situaţie sunt folosite diferite metode: vorbirea,
prezentările şi exerciţiile de prezentare, runde de convorbiri, discuţii de grup, puneri
în scenă, luări de cuvânt, ateliere, lucrul pe proiecte, formarea de grupuri perechi,
muncă de cercetare, exerciţii de grup, cu parteneri şi individuale etc.
Instructorul le cere participanţilor să se împartă în perechi. Fiecare îşi intervievează
partenerul şi descoperă 3 asemănări şi 2 diferenţe. Partenerul de interviu trebuie să
fie cineva pe care persoana care face interviul nu-l cunoaşte sau cel puţin nu-l
cunoaşte bine. După ce s-au intervievat reciproc ei reflectează asupra acestei
experienţe şi se gândesc ce ar putea să însemne să muncească împreună şi cum ar
putea să integreze diversitatea în echipă sau într-o sarcină de lucru specifică.
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O rundă finală de reflecţie se va desfăşura în plen.
―Conceptul de pereche‖: Cele două persoane lucrează împreună şi discută între ele.
Instructorul este doar un „oaspete‖ care, uneori, oferă indicii şi arată alte căi în acest
grup format de pereche.

3.3.3 Contribuie la schimbare: femei tinere în cariere politice
"Contribuie la schimbare: femei tinere în cariere politice " este un proiect european
cofinanţat de Uniunea Europeană prin programul Europa pentru cetăţeni.
Obiectivul general al tuturor acţiunilor proiectului este să crească participarea
femeilor tinere la viaţa politică şi la vot prin creşterea încrederii lor în forţele proprii.
Astfel proiectul tinde să crească participarea femeilor tinere cu vârsta între 16 şi 35
de ani la viaţa politică şi la vot, prin creşterea încrederii lor în forţele proprii, cu
ajutorul atelierelor bazate pe scenarii şi puneri în scenă.
Primul pas în acest proiect a fost să se efectueze o analiză a nevoilor. Scopul
analizei nevoilor a fost să se determine câte cunoştinţe şi experienţe au participanţii
despre UE, instituţiile UE şi rolul membrului Parlamentului European.
Efectuarea analizei nevoilor a fost un factor foarte important din moment ce aceasta
a asigurat faptul că atelierele au fost dezvoltate şi executate într-o manieră
corespunzătoare, relevantă şi potrivită ca timp, reflectând nevoile grupului ţintă.
Am folosit metode şi tehnici care presupun implicarea activă a participanţilor şi care
reprezintă o formă amuzantă şi interesantă de dobândire de noi informaţii.
Participanţii la ateliere au dobândit moduri de comportament şi acţiune
corespunzătoare, au eliminat timiditatea iniţială şi au acumulat o nouă experienţă
datorită metodelor de punere în scenă.
Atelierele au fost adaptate, pe cât posibil, nevoilor participanţilor. Au fost organizate
5 ateliere de către fiecare partener.
Femeile tinere din grupul ţintă al proiectului au participat la o serie de ateliere
interactive la care s-au folosit metodele scenariilor şi punerii în scenă, cu scopul de a
le creşte încrederea în forţele proprii, de a le îmbunătăţi abilităţile de exprimare, de a
le îmbunătăţi cunoştinţele despre democraţie şi valorile acesteia dar şi
conştientizarea lor în ce priveşte importanţa votului, în special la nivelul
Parlamentului european.
În timpul dezbaterilor publice finale femeile tinere au putut să se exprime liber, ca un
exerciţiu de democraţie care poate reprezenta punctul de pornire pentru o participare
activă la viaţa socială şi politică.
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Una din metodele de predare a avut în vedere discuţia din politică dintre femei şi
bărbaţi.
În acest caz, în timpul atelierului, fiecare grup a pregătit o pagină cu opiniile lor
despre bărbaţi/femei în politică, de exemplu cum este situaţia când vine vorba
despre egalitatea dintre femei şi bărbaţi în UE, angajare, salariu; dacă femeile au
aceeaşi şansă să participe în politică ca şi bărbaţii, informaţii despre proporţiile dintre
bărbaţi şi femei. După finalizarea listei ele şi-au prezentat opiniile şi au dezbătut
această temă.
Unele dintre afirmaţii au fost: Femeile nu ar trebui să aibă salarii mai mici decât
bărbaţii, calitatea de membru al Uniunii Europene are numai avantaje/dezavantaje,
mai multe femei ar trebui să fie implicate în politică, nu este important să participi la
alegerile pentru Parlamentul European.
Participanţii învaţă să comunice verbal, cum să fie pregătiţi şi cum să caute
argumente rezonabile în discuţie. Pentru această tehnică sunt necesare cărţi cu
subiecte şi cărţi cu numerele 1 şi 2.
Descrierea tehnicii: Instructorul va informa la început participanţii în legătură cu
obiectivul tehnicii, adică instruirea priveşte învăţarea modului de a dezbate şi de a
discuta. Participanţii se vor împărţi în perechi. Prima pereche va trage o carte cu
subiectul de discutat. Mai departe, fiecare femeie din pereche va trage la sorţi poziţia
pe care o va avea în timpul dezbaterii, adică participantul cu numărul 1 este de
acord cu subiectul iar participantul numărul 2 nu este de acord. Poziţia pe care o trag
la sorţi este total independentă de atitudinile şi opiniile personale. Participanţii vor
trage la sorţi şi ordinea în care vor interveni în discuţie, cine va fi primul şi cine va
vorbi al doilea în cadrul perechilor. Atunci când indică instructorul, prima femeie care
va interveni în dezbatere va vorbi pentru un minut. Persoana care este împotrivă va
avea, de asemenea, un minut în continuare.
Această tehnică are ca obiectiv şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
După încheierea discuţiei, instructorul va determina prin vot, care persoană a fost
mai convingătoare şi, prin urmare, mai de succes. Succesul se poate evalua din
punctul de vedere al abilităţii vorbitorului de a atrage atenţia, să-şi exprime într-un
mod comprehensiv ideile şi argumentele sale şi să se poarte credibil şi convingător.
Toate perechile grupului vor discuta pe rând. Dacă numărul participanţilor este fără
soţ, participantul rămas fără pereche îşi va trage partenerul la sorţi. Dacă dinamica
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participanţilor se pierde, se pot trage la sorţi alte cupluri, pentru a înlocui partenerii.
Astfel, participanţii au opţiunea de a experimenta diferite tipuri de parteneri de
dezbatere.
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3.3.4 Cheia către mobilitate
Mobilitatea este un factor de succes cheie pentru dezvoltarea personală,
îmbunătăţirea semnificativă a abilităţilor persoanelor şi a posibilităţilor de angajare.
Mobilitatea este o parte importantă a fiecărei experienţe de învăţare pentru toate
grupurile de cursanţi. Dar, fără ajutor bine ţintit, mobilitatea riscă să fie un domeniu al
elitelor, cu tineri care rămân în afară din cauza barierelor psihologice, lipsei de
cunoştinţe referitoare la beneficii şi de competenţe pentru a participa la mobilitate.
Profesori, instructori, lucrători cu tineri sau manageri care ar putea acţiona ca
promotori ai mobilităţii duc lipsă atât de cunoştinţe cât şi de mijloace materiale pentru
a conştientiza tinerii şi a fi capabili să organizeze mobilitatea în învăţare şi avantajele
de a avea o experienţă de mobilitate. Relativ puţini din ei au încercat ei înşişi o
mobilitate în învăţare. Pentru a face posibile mobilitatea şi învăţarea competenţelor
cheie, nu numai pentru o mică elită, dar în special pentru grupurile defavorizate, este
crucială întărirea condiţiilor de sprijin pentru mobilitatea în învăţare. Mobilitatea
trebuie promovată printre persoanele care controlează accesul, construind un
puternic angajament pentru mobilitate în rândurile lor.
Prin proiect, profesorii sunt instruiţi mai bine pentru a furniza cursanţilor în situaţii de
risc un sprijin ţintit şi adecvat în timpul instruirii acestora, pentru a-i ajuta să-şi
dezvolte competenţele cheie. Cursanţii aflaţi în situaţii de risc vor căpăta o mai bună
înţelegere a propriilor abilităţi şi competenţe cheie. După primirea sprijinului dirijat,
nivelul crescut al competenţelor lor cheie va duce la o integrare mai bună şi mai
uşoară pe piaţa muncii.
Această practică doreşte să doteze profesorii, instructorii şi tutorii cu abilităţile şi
cunoştinţele necesare pentru a sprijini participanţii la instruirile vocaţionale şi la
instruirile vocaţionale suport pentru dobândirea competenţelor cheie pentru
mobilitate. Dobândirea şi utilizarea competenţelor de mobilitate fac posibilă
dezvoltarea personală a participanţilor aflaţi în situaţie de risc.
Tinerii în situaţii de risc, cu dificultăţi de învăţare, proveniţi din migraţie, dezavantajaţi
social, înfruntă multe obstacole şi bariere în domeniul mobilităţii. Ei trebuie să
dobândească competenţe cheie, necesare pentru mobilitate, în timpul educaţiei şi
instruirii vocaţionale. Dar, profesorii şi instructorii lor care ar putea acţiona ca
promotori ai mobilităţii duc lipsă atât de cunoştinţe cât şi de mijloace materiale pentru
a acţiona în acest sens. Relativ puţini din ei au încercat ei înşişi o mobilitate în
învăţare.
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Au fost exerciţii şi misiuni de mobilitate (în oraş). Unul din exerciţiile de mobilitate
este Planşa grafică: Crearea unei planşete grafice.
O planşetă grafică este o cale de a exprima sentimentele sau opinia cuiva asupra
unui subiect. Este o activitate care poate fi făcută individual sau în grup. Pentru
exprimare pot fi folosite câteva materiale. Sunteţi liber să alegeţi cum doriţi să vă
exprimaţi opinia asupra subiectului. Puteţi folosi materialele date pentru a vă exprim
opinia asupra subiectului. Folosiţi texte, fotografii, reclame, benzi desenate, desene
sau orice altceva doriţi. Puteţi crea forme prin rupere sau folosind foarfeci, puteţi
desena sau scrie texte suplimentare sau cifre. Nu sunt restricţii în procesul creativ.
Este o formă potrivită pentru multe subiecte.

44

DEVOTED – Broşură despre bune practici
Bune practici pentru lucrul cu grupurile ţintă defavorizate

3.3.5 LAUTC –Învăţaţi despre noi prin cultură
Harta comunităţii
LAUTC are o metodologie inovativă, bazată în primul rând pe promovarea
următoarelor obiective:
 Intrarea sau reintrarea în sfera educaţională;
 Preţuirea patrimoniului cultural;
 Inovarea oportunităţilor de Învăţare permanentă (prin strategie şi metodologie



testate efectiv în diferite contexte, devenind astfel bune practici) adaptate la
nevoile de învăţare interculturală;
Încurajarea coeziunii sociale prin îmbunătăţirea competenţelor interpersonale,
interculturale şi sociale.
A face posibilă sensibilizarea în legătură cu diferite contexte europene



Facilitarea dezvoltării abilităţilor creative şi antreprenoriale



Aceasta s-a făcut în trei faze –
1. Cercetare intensivă a acţiunii pe ţinte (imigranţi şi persoane autohtone din zone
urbane marginalizate); 2. Dezvoltarea strategiei pentru a răspunde la nevoile de
învăţare interculturală, dezvoltată în primă fază prin crearea unei hărţi a
evenimentelor culturale
3. Dezvoltarea manualului care le permite altora să dezvolte evenimente culturale
eficiente care să răspundă activ la nevoile de învăţare interculturală.
Grupul ţintă a fost compus din 10 persoane adulte din structuri private/publice care
promovează ICD (2/ţară): lucrează în comunităţile ţintă. Nevoi: dezvoltarea de noi
abilităţi în ICD prin cercetare intensivă a acţiunii astfel încât să se răspundă nevoilor
interculturale ale populaţiei locale, să se dezvolte comunicare cu şi între oameni din
comunitatea locală, prin învăţare şi exerciţiu, să se înveţe şi să se facă schimb de
practici şi cunoştinţe cu personal din alte ţări din UE şi să se susţină bunele practici
identificate în activitatea cu comunităţile locale la nivelul UE.
Un alt grup ţintă care ar putea beneficia de pe urma atelierului este compus din
profesori şi tutori, pentru că ei pot utiliza „Harta comunităţii‖ în particular în clasă şi
cu cursanţii în general.
Beneficiarii au fost imigranţi sau persoane autohtone din zone urbane marginalizate
care sunt în afara educaţiei şi/sau vor să reintre în cadrul acesteia. Gama de vârstă
a fost între 18 şi 65 de ani.
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Nevoile lor au fost satisfăcute datorită identificării de către ei a propriilor nevoi şi
dezvoltării de către ei a unui răspuns prin faza de cercetare intensivă a acţiunii care
s-a desfăşurat pe câteva niveluri: Identificarea propriilor nevoi de învăţare
interculturală; Identificarea nevoilor de învăţare interculturală a comunităţii locale şi
dezvoltarea de bune practici atunci când se dezvoltă evenimente culturale care
asigură că participanţii şi spectatorii au oportunitatea să dezvolte sau să consolideze
abilităţile lor interculturale.
Din punct de vedere internaţional, grupul a fost compus din 20 de adulţi imigranţi (din
4 ţări), emigranţi de a doua generaţie, care trăiesc în zone urbane marginalizate din
Europa şi 20 de adulţi autohtoni (din 4 ţări) din aceleaşi zone urbane marginalizate.
Nevoile lor erau ca să fie mai bine integraţi în comunitatea locală, să rupă
stereotipurile şi să creeze ICD pozitiv. Obiectivele erau să fie preţuiţi de oameni care
să înveţe de la ei, prin exprimarea propriilor idei şi culturi, pentru a stabili şi a
promova o imagine pozitivă a zonei lor prin evenimente culturale, de a înlătura
barierele care împiedică înţelegerea şi respectul culturilor şi să demonstreze că o
cultură este un concept viu.
Metodele de predare utilizate în timpul atelierului au fost: cercetarea intensivă a
acţiunii, învăţarea prin acţiune; învăţare cooperativă.
Profesorul este mai mult un facilitator care ghidează participanţii spre identificarea
nevoilor lor şi în dezvoltarea diferitelor aspecte cultural-sociale a comunităţii lor.
Exerciţiul se poate face individual sau în grupuri.
Exerciţiul Harta comunităţii constă în crearea unei hărţi a unui drum/hărţi a oraşului
de către cursanţi (autohtoni sau imigranţi), pe care ei identifică locuri publice şi
private care reflectă/reprezintă aspecte ale culturii lor sau ale altora şi locurile unde
este cel mai mare procentaj de autohtoni sau vice versa.
Harta a ajutat cursanţii să-şi închipuie că au o nouă percepţie asupra comunităţii şi
să gândească eficient despre integrarea şi convieţuirea a diferitelor culturi. În afară
de asta cursanţii gândesc despre convieţuirea lor personală cu alte culturi, având în
vedere că poţi indica pe hartă locurile unde trăieşti.
În particular rezultatele de succes ale Hărţii comunităţii nu au fost legate doar de
aspectele culturale ci şi de cele personale şi sociale. De fapt, profesorii şi tutorii pot
analiza mediul social al cursanţilor şi percepţia lor.
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4. Abilităţi creative şi competenţe TIC
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4.1 Introducere

În cadrul Centrului european de excelenţă pe care proiectul „Devoted‖ şi-a propus
să-l creeze în cursul perioadei de 24 de luni a proiectului, bunele practici au fost
adunate în domeniul tematic al Abilităţilor creative şi competenţelor TIC.
Această broşură are drept obiectiv oferirea de instrumente şi tehnici de lucru, care sau dovedit a fi eficiente în dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor creative şi a
competenţelor TIC la persoanele defavorizate. Aceste bune practici sunt unelte şi
metodologii pentru toţi profesioniştii din educaţie.
Partenerii din cadrul proiectului au efectuat cercetări la nivel naţional şi a propus
diferite practici ca fiind bune exemple. Din totalul de 12 bune practici propuse,
Societatea Română pentru Educaţie Permanentă, organizaţia lider pentru broşura
Abilităţi creative şi competenţe TIC, a selectat 5 bune practici.
Aceste 5 bune practici au fost testate de cel puţin două ori de către partenerii
proiectului, cu diferite grupuri ţintă.
La sfârşitul fazei de testare, rezultatele evaluării au arătat că toate cele 5 bune
practici alese dezvoltă abilităţi creative şi îmbunătăţesc competenţele TIC ale
grupurilor ţintă.
Această broşură oferă informaţii detaliate despre buna practică, metode de predare
utilizate şi grupurile ţintă aferente. Informaţiile de contact la care se pot solicita mai
multe detalii despre practică, sunt plasate la sfârşitul prezentării fiecărei bune
practici.
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4.2 Practicile

4.2.1 Handleiding internetgebruik
(Manual pentru utilizarea internetului)

Descrierea practicii

Participanţii află din „Manualul de utilizare a internetului‖ cum
să explice rostul anumitor acţiuni, din lucrul cu calculatorul,
posibililor novici. Concepţia manualului poate fi aşa cum
doreşte participantul, pot fi utilizate imagini (de tip printscreen sau benzi desenate). Reflectând la utilizarea
internetului ei sunt forţaţi să se pună în poziţia unui novice şi
să descopere noi aplicaţii ale calculatorului.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Grupurile ţintă ale acestei metode sunt participanţi de toate
vârstele care au slabe abilităţi TIC şi de gândire. Ei îşi
lărgesc cunoştinţele în lucrul cu calculatorul pe de o parte şi
exersează abilităţile creative în producerea manualului, în
final învăţând cum să accepte şi să exprime feedback în
evaluare.

Metode de predare
utilizate

Participantul trebuie să facă un manual pentru
utilizarea internetului, special pentru peroanele care nu au
experienţă în lucrul cu calculatorul.
Participanţii trebuie să explice cum se porneşte
un calculator
Participanţii trebuie să descrie cum se intră pe
internet
Participanţii trebuie să explice cum se poate
vizita o anumită pagină de internet
Participanţii trebuie să explice semnificaţia
diferitelor iconiţe de pe bara de instrumente
Exerciţiul se face în mod independent de către
participanţi. Ei lucrează separat la propriul manual iar mai
târziu formează mici perechi pentru a evalua manualele unul
altuia. Profesorul îi antrenează pe perioada procesului.

Competenţe posibil a fi Dezvoltă abilităţi cheie şi competenţă socială
dezvoltate
Dezvoltă abilităţi creative şi TIC
Mai multe informaţii

www.arcuscollege.nl
Nume contact: Martine Quaedvlieg
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4.2.2 Vorbeşte! – Extinde-te!
Proiectul a fost multilateral cu grupuri în diferite contexte
europene; totuşi, acesta poate fi dezvoltat şi la nivel local,
naţional sau regional.
Descrierea practicii

Participanţii din diferite ţări partenere au produs colectiv un
ziar online în patru limbi, cu materiale radio (materiale
audio)[1]. Principalul obiectiv al proiectului ― Vorbeşte! –
Extinde-te!‖ este integrarea tinerilor cu mai puţine oportunităţi
din zonele (sub)urbane ale oraşelor Stuttgart (D), Palermo
(I), Toledo (E) şi Bucureşti (RO).

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Tineri defavorizaţi; grupuri de oameni care nu se află în
educaţie, în câmpul muncii sau în instruire ca beneficiari finali
Profesori, tutori şi lucrători sociali ca grupuri ţintă

Metode de predare
utilizate

Participanţii au explorat subiecte legate de Europa şi de
cetăţenia europeană şi au fost învăţaţi cum să le exprime
prin mijloace TIC. Prin diferite activităţi şi ateliere cum ar fi
intervievarea oamenilor, scrierea de articole şi producerea de
materiale audio, fiecare grup abordează următoarele două
subiecte: „Ce legătură are Europa cu mine?‖ şi „Cum pot să
schimb ceva?‖

Membrii grupului ţintă vor dobândi noi abilităţi valoroase (de
exemplu abilităţi de bază în domeniul calculatoarelor, crearea
de pagini web de start), vor lărgi abilităţile moi (rezistenţă,
determinare, planificare, răbdare, responsabilitate, abilităţi de
Competenţe posibil a fi
echipă) şi, de asemenea, îşi vor îmbunătăţi abilităţile de
dezvoltate
limbaj (vorbit, scris, ascultat, prezentare).
Participanţii vor fi stimulaţi să-şi petreacă timpul liber într-o
gamă largă de contexte (urbane şi sociale) şi să se simtă
încurajaţi să se implice mai activ în ce priveşte interesele lor.
Mai multe informaţii

Website: www.speakout-reachout.eu
Email: cesie@cesie.org
Nume contact: Luisa Ardizzone
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4.2.3 Doamne IT
(calificare şi instruire corectivă TIC, pentru femei)

Descrierea practicii

Doamne IT este un proiect curs destinat femeilor, în care se
acordă o atenţie specială nevoilor, abilităţilor şi intereselor
acestora. Unul din obiectivele proiectului este creşterea
numărului de femei în locuri de muncă din IT şi oportunităţi
de muncă egale pentru femei şi bărbaţi.
Atitudinea de bază a proiectului Doamne IT este că
„evaluarea implicaţiilor asupra bărbaţilor şi femeilor‖ nu
înseamnă doar comparaţia fundamentală dintre femei şi
bărbaţi, ci mai degrabă înseamnă recunoaşterea deosebirilor
care există între bărbaţi şi femei.
Durata totala pentru fiecare participant: min. 5 săptămâni
Durata reală este diferită, în funcţie de combinaţia de module
sau instruirile speciale.
În cadrul părţii specifice subiect al cursului, fiecare participant
primeşte o instruire intensivă în domeniul abilităţilor IT
relevante şi are oportunitatea să primească un certificat IT
aprobat la nivel naţional sau internaţional.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Tineri defavorizaţi; grupuri de oameni care nu se află în
educaţie, în câmpul muncii sau în instruire ca beneficiari finali
Profesori, tutori ca grupuri ţintă

Metode de predare
utilizate

O abordare metodologică este compensarea cunoştinţelor
diferite deja acumulate de participanţii din grup, prin asistenţă
individuală a acestora (―Binnendifferenzierung‖).
Alte abordări din acest proiect:
•
creşterea învăţării autonome
•
întărirea potenţialului individual
•
promovarea acceptării
•
stabilirea încrederii în sine
•
dezvoltarea abilităţilor cheie şi a muncii în echipă
•
lucrul în grup, discuţii în grup
•
aport teoretic din partea instructorului
•
sprijinirea responsabilităţii personale şi a
competenţelor sociale
•
prezentări
•
managementul conflictului

Modulul „Abilităţi moi‖ oferă, de exemplu, instruiri în domeniul
muncii în echipă, tehnici de învăţare şi muncă, metode de
prezentare, tehnică de negociere şi management de proiect.
De asemenea, se fac instruiri şi în domenii ca strategii de
Competenţe posibil a fi
învăţare, tipuri de învăţare, stiluri de învăţare, tehnici de
dezvoltate
învăţare şi luare de notiţe.
În cadrul părţii specifice subiect al cursului, fiecare participant
primeşte o instruire intensivă în domeniul abilităţilor IT
relevante şi are oportunitatea să primească un certificat IT
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aprobat la nivel naţional sau internaţional.
Mai multe informaţii

Email: m.drexler@dieberater.com
Nume contact: Magdalena Drexler

4.2.4 Jugendprogramm: Program pentru tineret
Wirtschaftsausbildung: Instruire vocaţională

Descrierea practicii

Cursul este format din patru module:
1.
Limba maghiară (6 săptămâni)
Obiectivul este să se atingă nivelul 1-2 (licenţa europeană
pentru limbă)
2.
Abilităţi moi / Comunicare (6 săptămâni)
3.
EBC*L –Licenţă europeană de competenţă în afaceri
(6 săptămâni)
4.
SAP (2 săptămâni)
Obiectivul acestui curs este dobândirea de cunoştinţe
specializate în domeniul IT şi în economie precum şi a
abilităţilor asociate pentru a găsi un post de răspundere în
industrie sau administraţie.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Munca cu tinerii necesită o procedură specializată pentru
acest grup ţintă sensibil. Creşterea aşteptărilor sociale a
tinerei generaţii este în opoziţie cu presiunile de a fi de
succes şi adesea se soldează cu eşec, anxietăţi şi dispoziţia
de a folosi violenţa.
Acest proiect lucrează cu didactică şi metodologie speciale
pentru tineri. Pe de o parte sunt integrate concluziile a două
proiecte europene din domeniul educaţiei tinerilor: CAPCUP
(Leonardo), METODA (Sokrates/Grundtvig). Pe de altă parte,
didactica proiectului încearcă să întărească învăţarea
independentă, să facă vizibil progresul instruirii, să facă o
legătură între teorie şi practică, să stabilească structuri („să
stabilească claritatea în haos‖) şi să crească „abilităţile moi‖,
cum ar fi abilitatea de a munci în echipă.
Central pentru acest proiect este dobândirea prin colaborare
a conţinutului, cu implicarea participanţilor. De aceea
recunoaşterea cunoştinţelor şi experienţei fiecărui participant
sunt esenţiale.

Metode de predare
utilizate

Conţinutul este lucrat atât în instruiri de grup cât şi
individuale. În timpul instruirii de grup sunt lucrate subiecte
informative pentru toţi participanţii. Instruirea individuală
poate fi modificată în funcţie de nevoile speciale ale
participantului.
Se vor face exerciţii de forme variate, adaptate în funcţie de
fază şi obiective (exerciţii în grupul mare, exerciţii cu
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parteneri, exerciţii individuale). Este o combinaţie de diferite
metode de învăţare şi de predare.
Coaching-ul individual este şi el parte în proiect.
Dezvoltarea abilităţilor IT
Competenţe posibil a fi
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
dezvoltate
Dezvoltarea abilităţilor de limbă
Mai multe informaţii

Email: m.drexler@dieberater.com
Nume contact: Magdalena Drexler
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4.2.5 Perspektiven für Jugendliche: Perspective pentru tineret

Descrierea practicii

Obiectivele acestui proiect sunt:
•
Sprijinirea tinerilor în recondiţionarea carierei lor
profesionale
•
Dobândirea de calificări şi certificare relevante pentru
piaţa muncii
•
Dezvoltarea competenţelor sociale
•
Sprijin în găsirea unui loc de muncă
•
Integrarea în piaţa muncii (40%)

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Cei care au părăsit şcoala de timpuriu sau cei care au numai
o diplomă de la ciclul şcolar obligatoriu ori cei care au
întrerupt un stagiu de ucenicie, au un mare risc de a deveni
persoane fără loc de muncă pe termen lung. Tinerii cu
calificare redusă sunt puşi în faţa unei situaţii mai dificile pe
piaţa muncii.
Politică metodologică:
•
Consiliere şi asistenţă
•
Sprijin individual
•
Transfer de informaţii şi cunoştinţe

Metode de predare
utilizate

Se vor face exerciţii de forme variate, adaptate în funcţie de
fază şi obiective (exerciţii în grupul mare, exerciţii cu
parteneri, exerciţii individuale). Este o combinaţie de diferite
metode de învăţare şi de predare.
Coaching-ul individual este şi el parte în proiect.
Conţinutul este lucrat atât în instruiri de grup cât şi
individuale. În timpul instruirii de grup sunt lucrate subiecte
informative pentru toţi participanţii. Instruirea individuală
poate fi modificată în funcţie de nevoile speciale ale
participantului.

O parte din prima săptămână a cursului este adresată întăririi
încrederii în sine, a încrederii şi motivării. Sunt incluse şi o
Competenţe posibil a fi analiză a punctelor tari/slabe şi un schimb de experienţă în
dezvoltate
grup.
În modulul ―Calificare‖ participanţii pot alege modulele ECDL,
ECDL-avansat.
Mai multe informaţii

Email: m.drexler@dieberater.com
Nume contact: Magdalena Drexler
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4.2.6 Sculptură într-un minut
Descrierea practicii

Sunt diferite posibilităţi de a te exprima, o situaţie, un
sentiment, un conflict, etc. Crearea unei sculpturi într-un
minut este un mod creativ

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Tineri defavorizaţi/rebeli; grupuri de oameni care nu se află în
educaţie, în câmpul muncii sau în instruire; adulţi fără loc de
muncă de o lungă perioadă; grupuri etnice; localnici care se
deplasează şi imigranţi, oameni care locuiesc în zone
defavorizate social/economic ca beneficiari finali
Profesori/tutori; şcoală/colegiu ca grupuri ţintă

Metode de predare
utilizate

Cursanţii folosesc propriul corp sau/şi corpurile altora pentru
a construi o sculptură care exprimă o situaţie, un sentiment,
etc.
Este o unealtă care este în legătură cu teoria Howard
Gardners privind inteligenţa multiplă şi teoria teatrului de
Augusto Boal.

Competenţe posibil a fi Dezvoltă abilităţile de limbă şi de comunicare
dezvoltate
Dezvoltă abilităţile creative
Mai multe informaţii

Email: rschiffers@arcor.de
Nume contact: Reinhold Schiffers
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4.2.7 Basic Web 2.0 Competențe de bază în Web 2.0 prin învățarea in cadrul familiei

Descrierea practicii

Obiectivele proiectului constau în elaborarea de modele
educaţionale actuale şi de calitate pentru familiile
defavorizate, capabile să răspundă necesităţilor lor de
instruire pentru competenţe cheie în TIC (Web 2.0) şi de
asemenea furnizarea unei perspective viabile asupra
educaţiei permanente pe parcursul vieţii pentru întreaga
familie.

Grupuri ţintă şi
beneficiari finali

Grupul ţintă constă atât din familii defavorizate care nu au
cunoştinţe IT cât şi din familii care au astfel de cunoştinţe dar
vor beneficia de avantajele noilor tehnologii.
Grupul ţintă al proiectului include toate tipurile de familii:
părinţi singuri, familii cu copii mici, familii cu adolescenţi sau
copii majori, familii cu mai multe generaţii, etc.

Metode de predare
utilizate

•
Dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe în TIC, dar şi
aspecte interactive şi de colaborare ale TIC (Web 2.0) prin
furnizarea unei noi perspective asupra integrării sociale;
•
Analizarea celor mai bune practici şi a situaţiei
învăţământului familial la nivel european, astfel încât acesta
ar putea fi un punct de pornire pentru alte programe de
învăţare familială;
•
Îndepărtarea barierelor şi motivarea familiilor
defavorizate pentru a participa la programe de educaţie
continuă pe parcursul vieţii, prin implicarea lor în dezvoltarea
şi implementarea de modele educaţionale pentru întreaga
familie;

Competenţe posibil a fi
dezvoltate

Dezvoltarea abilităţilor TIC

Mai multe informaţii

Website: http://www.srep.ro/basic-life/
Email: office@srep.ro
Nume contact: Emilia-Marinela Saulescu
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4.3 Bunele practici

4.3.1 “Învăţarea accelerată în practică – Harta minţii”
Descrierea bunei practici
Învăţarea accelerată – Harta minţii îi permite cursantului să dezvolte o gamă de
competenţe creative şi de TIC. De asemenea,
aceasta îi permite profesorului să-i satisfacă nevoile
cursantului, îi furnizează o predare eficientă pentru
a sprijini învăţarea.
Acest exemplu învaţă tehnica hărţii minţii, pentru a-i
ajuta pe tineri să gândească global şi să-şi
folosească propria creativitate pentru rezolvarea şi
evaluarea problemelor, tehnica creează legături
logice pentru utilizator şi îmbunătăţeşte memoria
activităţii.
Cursanţii devin cu adevărat
entuziasmaţi odată ce se
familiarizează cu tehnica şi
înţeleg principiul din spatele
hărţii minţii

Această resursă este o carte1 despre cum să se implementeze harta minţii în
curriculă, de la nivelul de bază până la nivel de masterat.
Grupul ţintă folosit pentru proiectul pilot şi pentru testare
Caracteristicile beneficiarilor sunt după cum urmează: aceia care beneficiază de o
viziune globală a unei activităţi (dislexic), aceia care au dificultăţi cu deprinderea de
a citi şi a scrie/limba şi cei care au dificultăţi de atenţie/memorie.

1

“Accelerated Learning in Practice” ISBN 1 855 39 048 5- Alister Smith, Network
Educational Press Ltd
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Testarea s-a efectuat la WBK de profesori ai unei game de subiecţi. În feedback-ul
lor ei au spus că ei cred că este o metodă utilă, în special pentru cursanţii care nu
sunt capabili să-şi exprime cunoştinţele şi experienţa, aceasta prezentând ceea ce
ştiu ei. Un profesor a spus că a fost util să le dea cuvintele cheie pentru a le fi mai
uşor „să-şi găsească poziţiile‖. Un alt profesor crede că aceasta furnizează o punte
pentru tinerii defavorizaţi, care conectează experienţa lor de viaţă cu subiectele din
curriculum.
O altă testare s-a făcut de către Arcus College pe diferite grupuri ţintă având în
vedere că reprezintă o tehnică utilizată des în instituţia lor. Testarea a scos în
evidenţă un fapt, cursanţilor le place să înveţe, pentru că harta minţii oferă un anumit
cadru în care ei pot aşeza informaţia, cu condiţia ca ei să exerseze completarea unei
hărţi de câteva ori.
Competenţe ce pot fi dezvoltate
Harta minţii este adaptabilă la orice situaţie de studiu şi poate fi utilizată cu diferite
grupuri ţintă. Cei care au ales această practică au stabilit că harta minţii poate sprijini
dezvoltarea şi demonstrarea unei game de competenţe.
WBK cred că Harta minţii sprijină dezvoltarea învăţării independente şi studierea
abilităţilor. Aceasta motivează şi antrenează toţi cursanţii. Sunt promovate
cooperarea, munca în echipă şi sprijinul reciproc între cursanţi. Cursanţii văd şi
înţeleg cât de bine progresează către obiectivele lor educaţionale
WBK a făcut câteva recomandări pentru utilizarea Hărţii minţii, după cum urmează:
• primul pas gândeşte(încearcă să-l faci singur)
Cursanţilor le place să
• al doilea pas (adună-ţi ideile)
înveţe, pentru că harta
Aceasta le dă cursanţilor o bună oportunitate să-şi minţii oferă un anumit
cadru în care ei pot
educe abilităţile cooperative şi să fie sensibili la ideile şi
aşeza informaţia, cu
opiniile altor membri dintr-un grup.
condiţia ca ei să exerseze
completarea unei hărţi
de cîteva ori
Metode de predare utilizate
Utilizarea hărţii minţii promovează un simplu mod de procesare a informaţiei. Trebuie
să fie conştientizat faptul că principiul hărţii minţii trebuie în primul rând făcut foarte
clar pentru participanţi. În afară de aceasta, profesorii/instructorii trebuie să
stabilească foarte clar până la ce grad de detaliu trebuie să fie informaţiile din harta
minţii. Aceste constrângeri trebuie clarificate înainte de a începe completarea hărţii
minţii, de exemplu demonstrarea interactivă în grup a unor exemple de completare
folosind Smart Board, discuţii în doi – folosirea unor tabele. Tema centrală este
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plasată în centrul hărţii. Toate aspectele sunt plasate în jurul acestui subiect, ca şi
ramurile unui copac. Puteţi folosi numere, săgeţi, culori, etc., pentru a face
ordonarea.
Facilitaţi întocmirea individuală a unei hărţi a minţii simple, încurajaţi cursanţii să
gândească „afară din cutie‖. Folosiţi culori, texturi, desene, etc. pentru a maximiza
înţelegerea.
Harta minţii face posibilă urmarea căilor laterale. Fiecare nouă idee creează spaţiu
pentru alte asocieri. În acest fel harta minţii creşte. Prin utilizarea de simboluri, culori,
imagini, ambele părţi ale creierului procesează informaţiile. Aceasta ne ajută să
ţinem minte totul mai eficient.
Mai multe informaţii despe această bună practică sunt disponibile prin accesarea
www.don.ac.uk
Pentru utilizarea în continuare şi pentru referinţe, contactaţi: Carole Colvin
Organizaţie: DONCASTER COLLEGE, UK
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4.3.2 “Traversarea liniei”

Descrierea bunei practici
Participanţii dezvoltă un film abordând probleme care îi afectează. În timpul
procesului de filmare, ei pot explora problema cu perechi, pot intervieva actorii
principali relevanţi (lucrători sociali, lucrători cu tinerii, poliţişti, profesori,) şi să tragă
propriile concluzii. În plus, au ocazia să exprime propria opinie prin artă – muzică,
actorie, artă, teatru. Munca este valorificată prin imprimarea pe un DVD care este
însoţit de un manual pentru instructorii VET. ―Traversarea liniei îmi dă mie
Metoda de predare este bazată pe facilitare şi ca profesor o bună impresie,
cum privesc cursanţii mei
învăţare prin acţiune. O trecere în revistă în împrejurările sociale ale
fiecare moment de evaluare, după fiecare sesiune oraşului. Reflectând asupra
de filmare, le dă posibilitatea participanţilor să acestui aspect cu ei, îi face să
vadă multe motive pentru
recunoască abilităţile pe care le-au dobândit.
segregare socială.‖
Grupul ţintă utilizat pentru proiectul pilot şi pentru testare
Beneficiarii finali vor fi cei care sunt excluşi din punct de vedere social, în afara
educaţiei formale şi au puţine oportunităţi. S-a constatat că această bună practică a
întrunit nevoile cursanţilor în ce priveşte încrederea în sine şi încredere în
capacitatea personală mărite, dobândirea de abilităţi TIC, sociale şi de limbă,
participarea mai activă în societate şi o recunoaştere mai puternică a identităţii
europene.
CESIE a testat acest exemplu de bună practică folosind lucrători cu tinerii şi lucrători
sociali care lucrau cu tineri defavorizaţi, localnici care se deplasează şi imigranţi,
femei şi persoane din zone defavorizate social şi economic.
WeiterbildungsKolleg (WBK), de asemenea, a testat această practică cu tineri
defavorizaţi cu vârsta de 18- 24 de ani. Feedback-ul de la WBK a fost că exemplul a
furnizat o vedere a modului în care cursanţii îşi văd mediul şi locul lor în structura
socială a acestuia.
La CESIE s-a constatat că această bună practică nu numai că satisface nevoile şi
interesele cursanţilor dar furnizează şi o metodă eficientă de evaluare pentru
sprijinirea învăţării şi a dezvoltării.
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Competenţe ce pot fi dezvoltate
Folosind tehnicile acestui proiect participanţii vor fi capabili să dezvolte abilităţi şi
competenţe transversale, care le uşurează intrarea în lumea muncii.
În plus, ei îşi cresc activ conştientizarea asupra problemelor care îi afectează pe ei şi
pe cei din jur. Oportunitatea de a explora aceste probleme le dă posibilitatea să
dezvolte comunicarea precum empatia, analiza critică şi, de asemenea, abilităţile de
comunicare potrivite pentru a lucra cu o gamă largă de oameni.
Acţiunea de a dezvolta un film împreună, promovează cooperarea şi comunicarea,
în timp ce sunt instruiţi cum să aplice tehnicile de filmare, personalitatea fiecăruia,
cunoştinţele, etc.
Această bună practică satisface nevoile şi interesele cursanţilor şi furnizează o
evaluare eficientă pentru a sprijini învăţarea şi dezvoltarea.
Beneficiarii au fost implicaţi în reflecţia de grup, pentru a dezvolta competenţe cheie
precum munca în echipă şi abilităţile de
Prin această bună practică
comunicare.
instructorii şi lucrătorii sociali au
În plus obiectivul de a dezvolta împreună un film
învăţat mai mult despre
sau un alt fel de produse finale vizuale/TIC a beneficiari şi contextul lor social,
ajutat pe de o parte reflecţia pe tema problemei dând mai multe resurse asupra
cărora să se lucreze în viitor. De
sociale şi, pe de altă parte, a ajutat în fapt, ei au exprimat liber opinii şi
au discutat deschis despre
dezvoltarea abilităţilor TIC.
propriile contexte familiale şi
De fapt, instructorii şi lucrătorii sociali au putut sociale.
aborda mai uşor problemele sociale cu
beneficiarii, în legătură cu zona/contextul acestora şi să crească abilităţile şi
cunoştinţele personale ale cursanţilor, datorită rolului activ pe care l-au avut
beneficiarii în dezvoltarea produsului final.
Metode de predare utilizate
Metoda de predare este bazată pe facilitare şi învăţare prin acţiune. O trecere în
revistă în fiecare moment de evaluare, după fiecare sesiune de filmare, le dă
posibilitatea participanţilor să recunoască abilităţile pe care le-au dobândit.
Grupul a fost sprijinit în timpul sesiunii de filmare pentru dezvoltarea textului
interviului.
Grupul este sprijinit de următorii profesionişti:
 Experţi tehnici pentru editare video;


Lucrători sociali pentru a analiza oraşul (aspectele sociale şi problemele
acestuia);
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Un expert istoric care să analizeze schimbările sociale recente şi cauzele lor.
Mai multe informaţii despe această bună practică sunt disponibile prin
accesareawww.crossingtheline.eu
Pentru utilizarea în continuare şi pentru referinţe, contactaţi: Sarah Beal
cesie@cesie.org)
Organizaţie: CE.S.I.E. (Centro di Studi ed Iniziative Europeo), Italy

4.3.3 Liste ABC

Descrierea bunei practici
Puneţi o întrebare cursanţilor, de
exemplu: Ce este util pentru dezvoltarea
creativităţii?
Împărţiţi cursanţii în două grupuri. Daţi
unui grup lista ABC şi cereţi-le să
găsească orice cuvinte asociate cu
fiecare literă.
Aproape întotdeauna vor găsi mai multe
decât dacă le cereţi fără lista ABC.

În general jocul este, de fapt, o competiţie pentru stimularea memoriei, a atenţiei şi
încrederii în sine. Fiecare cursant are posibilitatea să-şi arate cunoştinţele,
creativitatea, abilitatea de a munci în echipă, limitele dintre cursanţii buni şi cei mai
slabi, având în vedere că doar rezultatul final contează, fiecare contribuţie este
importantă.
Grupul ţintă utilizat pentru proiectul pilot şi pentru testare
Lista ABC a fost selectată ca bună practică de Weiterbildungskolleg
Mönchengladbach Germania, ca urmare a feedback-ului primit de la cursanţi ca grup
şi individual. SREP a efectuat o a doua evaluare. WBK a identificat că această
unealtă poate fi utilizată cu multe grupuri ţintă directe diferite, cum ar fi profesori,
instructori, lucrători sociali, etc. şi cu o gamă de grupuri indirecte, cum ar fi cursanţi
cu a doua şansă, adulţi fără loc de muncă de o lungă perioadă, minorităţi etnice şi
oameni care trăiesc în zone defavorizate social/economic. Cu această unealtă
cursanţii îşi dezvoltă abilităţile creative iar profesorii pot satisface nevoile şi
interesele cursanţilor şi pot furniza o predare eficientă pentru a sprijini învăţarea.
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Testarea a fost efectuată de profesori şi instructori care lucrează cu persoane
defavorizate tinere de la vârsta de 16 ani şi, de asemenea, de lucrători cu tinerii şi
lucrători sociali. SREP a organizat testarea pentru a fi efectuată de profesori cu tineri
defavorizaţi şi de instructori cu persoane din zone defavorizate social şi economic.
CESIE a organizat ca testarea să fie efectuată de profesori, instructori, lucrători cu
tineri şi lucrători sociali cu tineri defavorizaţi.
Feedback-ul de la profesori a identificat exemplele ca fiind uşor de folosit, în special
cu diferite grupuri ţintă când se dezvoltă în cursanţi abilităţi de gândire creativă.
Competenţe ce pot fi dezvoltate
Lista ABC este o bună practică care are drept scop îmbunătăţirea competenţei
Satisfacerea nevoilor şi intereselor cursanţilor având în vedere că ajută cursanţii să
extindă realizările şi experienţele anterioare. Această bună practică oferă sprijin
cursanţilor având în vedere că îmbunătăţeşte abilităţile de studiu.
Din punctul de vedere al profesorului este o bună practică foarte bună având în
vedere că dezvoltă nişte competenţe cheie, cum ar fi munca în echipă, abilităţile de
comunicare şi, de asemenea, implică cursantul în evaluare.
În conformitate cu mărturiile cursanţilor care au testat exerciţiul, buna practică este
uşor de folosit şi de înţeles. A fost un alt mod de a învăţa pentru că este inovativă şi
diferită de metodele formale de învăţare. A ajutat la munca în echipă, la a învăţa
lucrurile mai uşor şi mai bine.
Majoritatea cursanţilor au apreciat că au dezvoltat abilităţi de comunicare, le-a plăcut
împărţirea în grupuri şi competitivitatea
dezvoltată de interesul lor de a şti mai
mult decât ceilalţi.
Participarea în grupuri de discuţii a
dezvoltat abilităţile personale şi sociale
ale cursantului, a evitat conflictele şi a
crescut interesul pentru subiect, luând
în considerare încrederea lor în sine

Cursanţii sunt foarte receptivi pentru orice este
nou în clasă, în special când este vorba de o
nouă metodă de învăţare. A fost suficient să se
explice natura jocului şi ei au acceptat cu mare
plăcere. Când s-au împărţit în grupuri au
realizat că într-un grup este nevoie de un
cursant cu mai multe cunoştinţe despre temă.
Astfel, fiecare grup s-a asigurat că în grup
există un coleg cu mai multe cunoştinţe.Acesta
a devenit liderul grupului.În timpul exerciţiului
toţi cursanţii au fost implicaţi activ.
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Metode de predare utilizate
Lista ABC poate fi folosită pentru abordarea de diferite teme şi subiecte, chiar dacă
lista ar putea părea că limitează gândirea, de fapt aceasta încurajează gândirea şi
creativitatea.
Pentru a face cursanţii (şi profesorii) să înţeleagă efectul pozitiv şi bogat al Listei
ABC, ei trebuie divizaţi în două grupuri, unul cu lista şi celălalt fără. Astfel ei vor
putea să compare rezultatele celor două grupuri şi să observe că cei cu „limitarea‖
listei ABC au rezultate mai bogate decât cei fără aceasta.
Pentru că a fost testată pe diferite grupuri şi diferite teme se poate observa că buna
practică poate fi adaptată la orice subiect şi sistem.

Mai multe informaţii despe această bună practică sunt disponibile prin accesarea
www.birkenbihl-insider.de
Pentru utilizarea în continuare şi pentru referinţe, contactaţi: Reinhold Schiffers
Organizaţie: Weiterbildungskolleg Mönchengladbach, Germany
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4.3.4 DYACIT- “Dezvoltarea creativităţii tinerilor adulţi prin
tehnologia informaţiei”
Descrierea bunei practici
Începând de la ideea că toţi tinerii,
indiferent de zona geografică în care
locuiesc, sunt atraşi de noile tehnologii,
parteneriatul proiectului a creat şi
dezvoltat un mediu de învăţare flexibil şi
inovativ,
folosind
metode
specifice
didactice şi pedagogice, cu obiectivul final
de a capta interesul şi de a creşte
motivaţia tinerilor adulţi, pentru a-i
determina să studieze pe tot parcursul vieţii lor.
Obiectivul principal al proiectului a fost de a crea
Ca educator, am învăţat cât de
important este să tratezi fiecare
un nou mediu pentru învăţare, în care tinerii cu
cursat individual, să construieşti
risc de a părăsi şcoala îşi pot dezvolta talentul
o relaţie personală cu el/ea. De
asemenea, am învăţat că în
creativ în cooperare cu parteneri europeni, cu
aceste tipuri de ateliere,
ajutorul tehnologiei comunicaţiilor.
atmosfera şi construirea echipei
sunt mai importante decât
urmarea curriculei
Profesorilor
şi instructorilor li se oferă unelte care le arată cum să motiveze tinerii
defavorizaţi să lucreze în echipă, să combine activităţile din interior cu cele din
exterior, folosind o metodologie bazată pe informaţii teoretice cu aspectele lor
practice.

Grupul ţintă utilizat pentru proiectul pilot şi pentru testare
Abordarea grupului ţintă în cadrul proiectului DYACIT a fost una centrată pe cursant
şi pe rezultatele acestuia, concentrarea fiind pe eforturile motivaţionale, pentru a
atinge nişte scopuri mai înalte şi rezultate mai bune.
În timp ce s-a lucrat cu grupul ţintă o mare importanţă a avut-o plasarea
participanţilor în situaţii reale, în care au avut sarcini reale, care i-au motivat să lupte
să şi le termine, pentru a obţine rezultatele aşteptate.
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Această abordare diferă de experienţa zilnică de la şcoală, unde cerinţele nu sunt
orientate mereu către rezultat. În cazul nostru experienţa le-a permis să-şi facă o
idee despre aşteptările de pe piaţa muncii.
Proiectul se adresează tinerilor adulţi cu vârsta cuprinsă între 16 şi 20 de ani, care
au absolvit primul nivel de educaţie secundară şi se confruntă cu riscul de a fi
„persoane care părăsesc şcoala devreme‖, datorită unei multitudini de factori
(victime ale sărăciei şi violenţei, imigranţi, persoane cu dizabilităţi, cu probleme de
comportament, etc.).
Testarea a fost organizată de SREP şi efectuată de instructori care au lucrat cu zece
tineri cu vârsta între 16 şi 20 de ani, din zone defavorizate social şi economic. O
verificare efectuată de profesionişti din cadrul CESO a ajuns la concluzia că DYACIT
este uşor de transferat către diferite grupuri ţintă şi diferite organizări instituţionale.
Competenţe ce pot fi dezvoltate
Cursanţii pot dezvolta următoarele competenţe:
•
dezvoltarea abilităţilor creative/inovative, folosind o serie de mijloace media
•
explorarea stilurilor de comunicare şi exprimare, folosind TIC şi media
•
folosirea TIC pentru prezentare şi
“Caracterul informal şi
comunicare
interdisciplinar al atelierelor
•
folosirea TIC pentru a face activităţile de
a atras mulţi cursanţi, ceea
învăţare accesibile
ce înseamnă că trebuie să
Feedback-ul a arătat că abilităţile personale şi
ne concentrăm mai multpe
sistemele educaţionale
cunoştinţele cursanţilor, inclusiv încrederea în
interdisciplinar şi tradiţional”.
sine, independenţa şi responsabilitatea socială au
fost îmbunătăţite în timpul activităţii, prin metodologia de muncă, atribuind roluri în
cadrul echipei în conformitate cu personalitatea, cunoştinţele, etc., fiecăruia.
Metode de predare utilizate
Metode de predare şi de învăţare folosite:
• Laboratorul de creaţie (atelier de fotografie) – introducere în tehnicile
fotografiei digitale
•

Laborator de limbi străine (ateliere de limba engleză) – către aceeaşi limbă de
comunicare
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Laborator de lucru cu calculatorul (ateliere Adobe Photoshop) – introducere în
procesare fotografiilor digitale
Participanţii au făcut fotografii, apoi le-au procesat, au oferit informaţii despre
acestea în limba engleză şi le-au expus la o expoziţie.
Majoritatea sarcinilor din sesiunile de fotografie au fost bazate pe lucrul în grupuri
mici, au inclus discuţia iniţială referitoare la sarcină, sprijinirea reciprocă în execuţie
şi comentarii asupra rezultatelor în faza finală.
Pentru fiecare grup de tineri adulţi au fost necesare trei camere foto digitale, o
cameră pentru patru participanţi.
•

Mai multe informaţii despe această bună practică sunt disponibile prin accesarea
www.srep.ro/dyacit
Pentru utilizarea în continuare şi pentru referinţe, contactaţi: Emilia Saulescu
(office@srep.ro)
Organizaţie: Societatea Romana pentru Educatie Permanenta (SREP)
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4.3.5 Folder van jezelf maken (Cum să faci un dosar al tău)

Descrierea bunei practici

Participantul trebuie să facă un dosar al
lui, care este utilizat în câteva contexte.
Este folosit ca o unealtă de prezentare
a cuiva în timpul unei examinări, dar
poate fi folosit şi în cadrul examinării.
Formatul unui dosar este un mijloc de
comunicare
bine
cunoscut.
În
producerea acestui format cursanţii
învaţă
să
lucreze/
lărgească
cunoştinţele lor de Microsoft Word.
Participantul este obligat să gândească la poziţia sa în societate răspunzând la un
chestionar privind obiectivele sale în viaţă, trăsături de caracter bune dar şi
slăbiciuni. De asemenea, ei trebuie să facă o analiză atentă şi să spună cum sunt
percepuţi de alţi oameni, cu alte cuvinte, un mod simplu de feedback la 360 de
grade. Participanţii învaţă cum să se prezinte într-o manieră profesională.
“Aceasta îi ajută pe
cursanţi să înveţe cum
să utilizeze
calculatorul pentru a-şi
face prezentarea .
Este un mod plăcut de
a învăţa.”

După terminarea chestionarului şi după ce au gândit
asupra conţinutului, participanţii trebuie să înceapă să
facă un dosar despre ei, utilizând calculatorul. Acest

dosar trebuie să conţină o prezentare a lor în care:
- ei prezintă o poveste bună
- ei inserează imagini
- ei utilizează extensiv posibilităţile modulului Word Art
- utilizează general Microsoft Word, stiluri de scrisori, fac coloane, etc.
Grupul ţintă utilizat pentru proiectul pilot şi pentru testare
Grupurile ţintă ale acestei metode sunt participanţi de toate vârstele care au abilităţi
TIC şi reflective reduse. Dosarul este util pentru ei, având în vedere că acesta face
mai uşoară studierea unei persoane. Este un început simplu pentru a face un
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Curriculum Vitae mai oficial. Ei îşi pot arunca o privire asupra lor înşişi, descriindu-şi
personalitatea şi experienţa şi-şi pot exprima sentimentele.
Testarea a fost efectuată de SREP cu 13 tineri cu vârsta între 16 şi 20 de ani.
Instructorii de coaching Die Berater au testat buna practică cu tineri defavorizaţi dar
au folosit-o şi cu persoane fără loc de muncă mai în vârstă. Feedback-ul
instructorilor a relevat că ei au inclus „Cum să faci un dosar al tău― în cadrul
sesiunilor de coaching referitoare la locul de muncă. Instructorii au indicat două
aspecte pozitive principale:
1. procesul de gândire despre cum să dezvolţi un dosar, ce conţinut şi ce informaţii
despre persoana cuiva să pui în el, a fost foarte important pentru auto-reflecţie
2. faptul că a fost folosită şi în contextul instruirii TIC – astfel cursanţii au utilizat
calculatorul şi au încercat diferite tehnici de editare a textelor.
Pe parcursul instruirilor şi a seminariilor care au fost organizate în cadrul Arcus
College, această bună practică a fost folosită extensiv, astfel adunându-se opinii şi
feedback de la diferite tipuri de grupuri, precum părinţi adolescenţi, persoane din
zone defavorizate social şi economic, femei, grupuri etnice minoritare.
Competenţe ce pot fi dezvoltate
Cum să faci un dosar al tău creşte dezvoltarea abilităţilor creative/inovative, folosind
o gamă de unelte TIC. Când au făcut fluturaşul, cursanţii s-au familiarizat cu
diferitele aspecte ale programului. Când au făcut fluturaşul ei au utilizat TIC pentru a
avea acces la experienţe, informaţii sau resurse în moduri care nu sunt posibile cu
alte mijloace media.
La Arcus College această activitate a fost cotată foarte “It enhances the need
to relate to the others,
favorabil pentru şansa de a îmbunătăţi abilităţile TIC şi to see what are their
cele creative. Dezvoltarea competenţei sociale a fost şi strengths and
ea ridicată în această activitate pentru ca nu li s-a cerut weaknesses compared
to the others and how
cursanţilor să creeze doar un dosar imaginar ci li s-a they can work as
cerut un dosar care să îi prezinte ca persoane reale group.”
unor potenţiali angajatori. Opinia cursanţilor a fost
culeasă într-o scurtă rundă de reflecţie de la sfârşitul instruirii. Feedback-ul a fost
foarte pozitiv pentru că modul de lucru cu calculatorul a fost plăcut pentru cursanţi.
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Metode de predare utilizate
Lucrul cu această metodă a variat în dificultate pentru fiecare student. Unii erau deja
familiarizaţi cu lucrul cu un program de calculator, în timp ce persoanele mai în
vârstă nu erau deloc familiarizate cu lucrul pe calculator. În general se poate spune
că toţi au învăţat mult din acest exerciţiu pentru că acesta obligă oamenii să încerce
şi să înţeleagă diferite comenzi din WORD. Odată ce obţin ceva inspiraţie, ei încep
să devină creativi în ce priveşte forma dar şi informaţia. Unii încep să vorbească
despre pasiunile şi viaţa lor personală, în timp ce alţii petrec mai mult timp inserând
diferite poze şi schimbând fundalul. Numai persoanele care nu au prea fost
familiarizate cu calculatorul au găsit că este greu şi solicitant. Din acest motiv, ar
trebui să se folosească la un grup ţintă care are cunoştinţe de bază despre
programe de calculator.

Mai multe informaţii despe această bună practică sunt disponibile prin
accesareawww.arcuscollege.nl
Pentru utilizarea în continuare şi pentru referinţe, contactaţi: Martine Quaedvlieg
Organizaţie: ArcusCollege, Olanda
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5. Anexe
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5.1 Catalogul calităţii

1. CONTEXT
1.1 Consiliul European de la Lisabona (martie 2000) a stabilit că un Cadru european
trebuie să definească noile abilităţi/ de bază care să fie furnizate prin sistemul de
învăţare pe tot parcursul vieţii, ca o măsură cheie în răspunsul Europei la globalizare
şi schimbarea spre economii bazate pe cunoştinţe şi a subliniat că oamenii sunt
principalul bun al Europei. În contextul îmbunătăţirii ratei de angajare a persoanelor
în Comunitate, Consiliile Europene din Bruxelles (martie 2003 şi decembrie 2003) au
accentuat nevoia de a dezvolta învăţarea pe tot parcursul vieţii, cu o concentrare
specială pe măsuri active şi preventive pentru persoanele inactive şi fără loc de
muncă.
1.2 În mai 2003 Consiliul a adoptat nivelurile de referinţă europene („puncte de
referinţă‖), demonstrând angajarea spre o îmbunătăţire măsurabilă a mediei
europene a performanţei. Aceste niveluri de referinţă au inclus alfabetizarea,
părăsirea prematură a şcolii, absolvirea ciclului superior secundar de educaţie şi
participarea adulţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii, acestea fiind strâns legate de
dezvoltarea competenţelor cheie. Obiectivele au fost dezvoltarea furnizării de
competenţe cheie pentru toţi, ca parte a strategiei lor de învăţare pe tot parcursul
vieţii, inclusiv strategiile lor de obţinere a alfabetizării universale şi folosirea
„Competenţe Cheie pentru Învăţarea pe Tot Parcursul Vieţii – un Cadru de Referinţă
European‖ în vederea asigurării că:
i). Educaţia şi instruirea iniţială oferă tuturor tinerilor mijloacele de dezvoltare a
competenţelor cheie până la nivelul la sunt pregătiţi pentru viaţa de adult, şi care
formează o bază pentru învăţarea ulterioară şi viaţa de muncă;
ii). Sunt prevederi corespunzătoare pentru acei tineri care, datorită dezavantajelor
educaţionale cauzate de circumstanţe personale, sociale, culturale sau economice,
au nevoie de un sprijin particular pentru a-şi atinge potenţialul educaţional;
iii). Adulţii sunt capabili să dezvolte şi să-şi aducă la zi competenţele cheie pe
parcursul vieţii şi că este o concentrare specială pe grupuri ţintă identificate ca fiind
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priorităţi la nivel naţional, regional şi/sau local, ca persoane care trebuie să-şi aducă
la zi abilităţile;
iv) Există o infrastructură corespunzătoare pentru continuarea educaţiei şi instruirii
adulţilor, inclusiv profesori şi instructori, proceduri de validare şi evaluare, măsuri ce
urmăresc asigurarea accesului egal atât la învăţare pe tot parcursul vieţii cât şi la
piaţa muncii şi sprijin pentru cursanţi prin care se admit nevoile şi competenţele
diferite ale adulţilor;
v). Coerenţa educaţiei adulţilor cu furnizarea instruirii cetăţenilor este obţinută prin
legături strânse cu politica de ocupare a forţei de muncă şi cu politica socială şi
culturală.
N.B Totuşi, cifrele din 2006 au demonstrat că nivelurile de referinţă europene pentru
2010, adoptate în mai 2003 de către Consiliu, nu au fost atinse. Participarea adulţilor
la procesul de învăţare nu creştea suficient de repede pentru a atinge nivelurile de
referinţă stabilite pentru 2010 iar datele au arătat că probabilitatea ca persoanele cu
abilităţi reduse să participe la instruire ulterioară este mai redusă .
1.3 Studiul Maastricht în Domeniul Educaţiei Vocaţionale şi Instruirii (2004) a indicat
un decalaj semnificativ între nivelurile de educaţie solicitate de locurile de muncă noi
şi nivelurile de educaţie atinse de forţa de muncă europeană. Acest studiu a arătat
că mai mult de o treime din forţa de muncă europeană (80 de milioane de persoane)
a fost cu calificări reduse în timp ce pentru 2010 s-a estimat că aproape 50% din
locurile de muncă noi ar necesita calificări superioare terţiare, doar mai puţin de 40%
ar necesita şcolarizare superioară secundară şi doar 15% ar fi potrivite pentru cei cu
şcolarizare de bază.
1.4 Nevoia de a înzestra tinerii cu competenţele cheie necesare şi de a îmbunătăţi
nivelurile atinse prin educaţie a fost o parte integrantă a Ghidului Integrat pentru
Creştere şi Locuri de Muncă 2005-2008. În plus, Ghidul de Ocupare a Forţei de
Muncă a pledat pentru asigurarea evaluării implicaţiilor asupra bărbaţilor şi femeilor
şi egalităţii de gen în toate acţiunile şi pentru atingerea unei rate medii a ocupării
forţei de muncă pentru Uniunea Europeană de 70% la general şi la cel puţin 60%
pentru femei.
Raportul Consiliului asupra rolului mai larg al educaţiei, adoptat în noiembrie 2004, a
subliniat că educaţia a contribuit la păstrarea şi înnoirea moştenirii culturale comune
în societate şi la învăţarea valorilor esenţiale sociale şi civice, cum sunt cetăţenia,
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egalitatea, toleranţa şi respectul şi este deosebit de importantă într-un moment când
toate statele membre au fost provocate de întrebarea cum să trateze diversitatea
socială şi culturală aflată în creştere. (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2006)
1.5 Parlamentul european şi Consiliul European au recomandat înfiinţarea unui
Cadru de Referinţă European pentru Asigurarea Calităţii pentru Educaţia
Vocaţională şi Instruire (June 2009). S-a dezvoltat şi un Cadru Comun de Asigurare
a Calităţii (CQAF), luând în considerare experienţa şi „buna practică‖ existente în
diferitele ţări participante. Aceasta asigură o abordare sistemică a calităţii, acoperind
şi conectând nivelurile şi actorii relevanţi.
Cadrul pune un accent puternic pe monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii prin
combinarea evaluării interne şi externe, revizuire şi procese pentru îmbunătăţire,
sprijinite prin măsurare şi analiză calitativă. Cadrul sprijină nu numai implementarea
EQF, în particular calitatea certificării rezultatelor învăţării ci şi alte instrumente
europene, cum ar fi Principiile Europene Comune pentru identificarea şi validarea
învăţării non-formale şi informale.

2. EXPUNEREA PROIECTULUI DEVOTED
Obiectivele proiectului DEVOTED sunt să stimuleze, să îmbunătăţească, să
adâncească şi să extindă competenţele (cunoştinţe, atitudini, abilităţi) profesioniştilor
implicaţi în învăţământ, instruire şi în ghidarea grupurilor ţintă defavorizate. Prin
colectare, selectare, standardizare, testare, finalizare, diseminare şi exploatare a
bunelor practici pedagogice şi didactice, proiectul este primul pas către dezvoltarea
unui Centru European de Excelenţă – un stoc uşor accesibil de bune practici de
calitate standardizate pentru toţi profesioniştii, care lucrează cu grupuri ţintă
defavorizate.

3. IDENTIFICAREA CALITĂŢII
3.1 Termenul „calitate‖ are diferite înţelesuri pentru diferiţi oameni. Una din
dificultăţile în identificarea practicilor comune europene de calitate/bune este că
foarte puţine state membre folosesc acelaşi sistem de calitate şi criterii esenţiale atât
la nivel de sistem cât şi la nivelul furnizorului.
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În plus, este foarte dificil să se identifice legătura cauzală dintre o abordare dată a
calităţii şi calitatea obţinută datorită lipsei unei măsurători clare pentru rezultatele
imediate şi cele induse. Astfel, nu există o măsurare uşoară a calităţii, în special
când se încearcă măsurarea calităţii învăţării non-formale şi informale.
Raportul Directoratului General Educaţie şi Cultură al CE 2002 asupra Indicatorilor
de Calitate în Învăţarea pe Tot Parcursul Vieţii a afirmat că „Orientarea centrată pe
cursant a învăţării pe tot parcursul vieţii este radical diferită de abordarea centrată pe
instituţie inerent în colectarea datelor aparţinând sistemului de educaţie formal‖.
Din acest motiv trebuie să ne uităm la diferite metode atunci când măsurăm calitatea
învăţării informale, abordarea folosită de cei care lucrează cu grupurile defavorizate.
3.2 CEDEFOP (octombrie 2003) a stabilit că o abordare sistematică este mai
productivă decât concentrarea pe paşii individuali, calitatea fiind dependentă de
context, adică, fără un context concret ar fi dificil (şi fără sens) să defineşti calitatea.
Cedefop a stabilit că atunci când ştii contextul, poţi face mai specifică o definiţie
largă a calităţii după cum urmează:
Calitatea = îndeplinirea obiectivelor
Se atinge calitatea atunci când activităţile îndeplinesc obiectivele. Aceasta se poate
exprima în alt mod:
Calitatea= Experienţă
Aşteptări
Totuşi, pentru a utiliza această definiţie avem nevoie de o descriere clară a
contextului, care să includă obiective, experienţe şi aşteptări. Atunci când avem o
descriere clară a acestui context este posibil să vorbim despre şi să lucrăm cu
aceste definiţii ale calităţii.
Pentru a măsura calitatea exemplelor de bune practici din proiectul DEVOTED, s-a
dezvoltat un set de criterii pentru a defini experienţele activităţilor (indicatori de
execuţie) şi aşteptările sau impacturile activităţilor (indicatori de calitate) atât pentru
activitatea profesorului cât şi pentru cea a cursantului, atunci când se utilizează buna
practică.
3.3 În acest sens, discuţia despre învăţarea formală, non-formală şi informală
urmăreşte trei obiective.
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-
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Percepţia şi acceptarea proceselor de învăţare individuală care au loc dincolo
de şcoală
Certificarea abilităţilor şi competenţelor, care au fost dezvoltate în timpul
acestor procese de învăţare, devine parte a sistemului naţional de calificare.
Aceste certificări sunt baza pentru obţinerea de către persoanele respective a
calificărilor următoare
Creşterea profilului de calificare naţional prin certificarea proceselor de
învăţare formală şi informală

Dacă procesele de învăţare formală şi informală devin parte a sistemului naţional de
calificare, acesta va avea nevoie de mai puţine resurse. În acelaşi timp se acceptă
că sistemul educaţional naţional nu acoperă toate zonele de învăţare. Aceasta se
aplică în special zonelor de învăţare sociale şi culturale, care nu sunt incluse în
sistemul educaţional formal. Dacă scopul dezvoltării ulterioare a sistemului
educaţional formal este să ia în considerare nevoile mai multor cursanţi, este
esenţial de ştiut cum şi de ce procesele de învăţare non-formal şi informal pot avea
succes şi astfel este esenţial de ştiut ce este aşa particular în metoda proceselor de
învăţare non-formal şi informal.

4. MĂSURAREA CALITĂŢII
“Provocarea trebuie să fie mai degrabă a măsura ce este valoros decât să se dea
valoare la ce este uşor de măsurat.”

4.1 Sisteme de măsurare din mediul de afaceri
4.1.1 Sisteme de măsurare din mediul de afaceri sunt utilizate la modelele de afaceri
şi sunt măsurători care se folosesc pentru a urmări tendinţele, productivitatea,
resursele şi multe altele. Sistemele de măsurare sunt urmărite şi pot fi coborâte cu
încă un nivel, până la indicatorii de performanţă cheie (KPI).
Un KPI este un sistem de măsurare, dar un sistem de măsurare nu este neapărat un
KPI. Un sistem de măsurare măsoară orice (de exemplu numărul de oameni care
citesc un articol). Un KPI este un sistem de măsură care contează şi este ideal
acţionabil (de exemplu numărul de oameni care şi-au reînnoit abonamentul la o
revistă pe baza calităţii conţinutului acesteia). Trebuie să plecaţi de la strategie ca să
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determinaţi motoarele cheie ale afacerii. De exemplu, dacă obiectivul strategic este
de a fii punctul de referinţă numărul unu pentru actorii din domeniul lucrului cu
cursanţii de a doua şansă (Centru de excelenţă), atunci unele din motoarele cheie
ale afacerii ar putea fi numărul (şi eficienţa) reţelelor formate şi calitatea echipei
mobile. Dacă acestea sunt motoarele primare ale afacerii, ce măsuri vă vor spune
cum lucrează Centrul de excelenţă? KPI selectaţi pentru Centrul de excelenţă pot fi
creşterea reţelei (calitativ şi cantitativ), nivelul de satisfacţie a cursantului/
profesorului rata de reţinere a cursanţilor şi numărul de instruiri pe care le
programează instructorul.
4.1.2 Odată ce aţi determinat ce să măsuraţi, trebuie să determinaţi cum să măsuraţi
acel ceva. Totuşi, în mediul foarte competitiv de astăzi, trebuie să vă uitaţi şi la
nivelurile de referinţă ale sectorului. Unele studii sugerează că 70-80% din sistemele
de măsurare cheie ale unei organizaţii sunt foarte similare cu cele ale altor
organizaţii din acelaşi sector. Dacă competitorii (şi partenerii) folosesc în mare
măsură aceleaşi sisteme de măsurare, este mult mai uşor să faci comparaţii ‖mere
cu mere‖. Totuşi, aceasta poate cauza probleme pentru organizaţii din domeniul
educaţiei de a doua şansă unde majoritatea datelor sunt culese din sistemul
principal de educaţie, astfel furnizând numai comparaţii „mere cu pere‖.
Măsurătorile performanţei sunt, de fapt, necesare în evaluarea calităţii educaţiei.
Când vine vorba de asigurarea măsurării exacte a unei astfel de performanţe, atunci
este nevoie de implementarea de sisteme de măsurare pentru evaluarea educaţiei.
Astfel, sistemele de măsurare vor fi adresate şi direcţionate să măsoare şi să
evalueze calitatea educaţiei.
Când vine vorba chiar de măsurătorile performanţei, acestea pot fi fie calitative fie
cantitative. Sistemele de măsurare cantitative sunt mai uşor de efectuat pentru că
ele deja sunt măsurabile în natură – cel mai frecvent teste standardizate şi note de
absolvire. Cele mai greu de aplicat sunt cele calitative, cum ar fi satisfacţia
cursantului şi a părintelui şi spiritul profesorului, printre alţi factori. Cheia, ca în toate
profesiile, este determinarea sistemului de măsurare – determinarea modului cum
aceşti factori diferiţi trebuie măsuraţi şi calibraţi. Cum vă aşteptaţi să extrapolaţi
îmbunătăţirea în materie de calitate de la creşterea în cantitate?
Indicatorii de performanţă trebuie interpretaţi în lumina contextului organizaţional şi
în relaţie cu:
 Misiunea;
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Obiectivele curriculei;
Abilităţi, nevoi şi obiective ale cursanţilor ca şi ale altor părţi aflate într-o
organizaţie

4.2 Compararea
Este util a se face diferenţa între principalele tipuri de comparare:
4.2.1 În primul rând este Compararea informală. Acesta este tipul de comparare pe
care majoritatea dintre noi îl facem inconştient la muncă şi în viaţa de acasă. În mod
constant comparăm şi învăţăm din comportamentul şi practicile altora – fie că este
vorba despre cum să folosim un program software, cum să gătim o mâncare mai
bună sau să jucăm sportul nostru favorit. În contextul muncii, majoritatea învăţării din
compararea informală vine din următoarele:
Dialogul cu colegii de muncă şi învăţarea din experienţa lor (pauzele de cafea şi
întâlnirile echipei sunt momente foarte bune pentru socializare şi învăţare de la alţii)
 Consultarea cu experţi (de exemplu consultanţi din domeniul afacerilor care



au experienţă în implementarea unui anumit proces sau activitate în mai
multe medii de afaceri);
Socializarea cu alţi oameni din alte organizaţii la conferinţe, seminarii şi
forumuri de pe internet.

4.2.2 În al doilea rând este Compararea formală din care rezultă două tipuri,
Compararea performanţei şi Compararea cu cea mai bună practică.


Compararea performanţei descrie comparaţia datelor performanţei care au
fost obţinute din studierea proceselor sau activităţilor similare. Compararea
performanţei se poate face între organizaţii sau în interiorul unei organizaţii.
Este utilă pentru identificarea punctelor tari şi a oportunităţilor pentru
îmbunătăţire. Compararea performanţei poate implica compararea măsurilor
financiare (cum ar fi cheltuieli, costul cu personalul, costul clădirilor/
echipamentelor, costul de utilizare a energiei, încadrarea în buget, fluxul de
numerar, venitul încasat) sau măsuri ne-financiare (cum ar fi absenteismul,
cifra de personal, procentajul dintre personalul administrativ şi personalul
direct productiv, timpul de procesare a bugetului, reclamaţii, impactul asupra
mediului sau performanţa centrului de relaţii cu clienţii).
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Majoritatea oamenilor asimilează compararea cu compararea performanţei. Este o
situaţie nefericită, deoarece compararea performanţei de una singură are o utilizare
limitată. De prea multe ori datele pentru compararea performanţei sunt adunate (de
multe ori cu un cost semnificativ) şi nu mai are loc nicio acţiune după ce datele au
fost obţinute. În timp ce compararea performanţei permite identificarea unui decalaj
de performanţă, aceasta nu furnizează ideea, cea mai bună practică sau soluţia
pentru îmbunătăţirea performanţei şi eliminarea decalajului.


Compararea cu cea mai bună practică descrie compararea datelor de
performanţă obţinute din studierea proceselor sau activităţilor similare şi
identificarea , adaptarea şi implementarea practicilor care au produs cele mai
bune rezultate. Compararea cu cea mai bună practică este cel mai puternic
tip de comparare. Este folosit pentru „învăţarea din experienţa altora‖ şi
obţinerea de îmbunătăţiri importante ale performanţelor. Compararea cu cea
mai bună practică se concentrează pe „Acţiune‖ adică, să se facă ceva cu
datele de comparat şi să se afle de ce alte organizaţii ating niveluri mai înalte
de performanţă. Proiectele de comparare cu cea mai bună practică durează,
tipic, de la 2 la 12 luni. Deoarece aceste proiecte pot fi intensive din punct de
vedere al resurselor, ele ar trebui executate în domenii cu importanţă
strategică mare şi, înainte de începerea lor, ar trebui întocmită o analiză costbeneficiu. De multe ori astfel de proiecte pot aduce mari beneficii generale.

4.2. 3 Compararea Educaţiei de a Doua Şansă
KPI 1. Calitatea Furnizării:
1. Numărul şi capacitatea organizaţiilor care aplică sisteme interne de asigurare a
calităţii – fie că acestea sunt cerute prin lege, fie din proprie iniţiativă
2. Numărul şi capacitatea organizaţiilor care sunt acreditate de guverne locale,
regionale, naţionale
3. Sistemele utilizate pentru îmbunătăţirea calităţii şi criteriile utilizate pentru
identificarea celei mai bune practici
4. Contextul organizaţiilor în funcţie de piaţa locală şi nevoile pieţei ţintă
Întrebări de evaluare
Există o cultură a promovării îmbunătăţirii calităţii?
Există un sistem transparent de îmbunătăţire a calităţii instruirii?
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Există o cultură a încrederii reciproce între cursant şi furnizorul de instruire privind
furnizarea instruirii?

KPI 2. Investiţia în instruirea profesorilor şi instructorilor:
1. Numărul de profesori şi instructori care participă la instruirea ulterioară
2. Gama şi conţinutul instruirii pentru profesori şi instructori
3. Gama şi tipul de resurse folosite pentru sprijinirea procesului de predare şi
învăţare
Întrebări de evaluare
Cum este promovată proprietatea procesului dezvoltării calităţii către profesori şi
instructori?
Cât de înţelegători sunt profesorii/instructorii faţă de cererile în evoluţie ale pieţei
muncii şi cum sunt direcţionate îmbunătăţirile?
Cum construiesc profesorii/instructorii capacitatea de învăţare individuală?
Cât de departe reflectează profesorii asupra metodei lor?
Cum sunt îmbunătăţite realizările cursanţilor?
În ce măsură resursele corespund cu obiectivele de învăţare?
KPI 3: Realizările cursanţilor
1. Numărul de cursanţi în programe
2. Numărul de programe încheiate cu succes
3. Numărul de cursanţi care au abandonat programele
4. Numărul de cursanţi care au progresat către instruirea ulterioară
5. Numărul de cursanţi care au progresat către un loc de muncă
6. Proporţiile de satisfacţie ale cursanţilor şi angajatorilor
Întrebări de evaluare
Cât de bine sunt satisfăcute nevoile cursanţilor de programe şi activităţi?
Ce sprijin se acordă pentru creşterea accesului pentru grupurile defavorizate?
Cât de bine au progresat cursanţii faţă de punctul de plecare?
Cât de bine îi pregătesc programele pe cursanţi pentru lumea muncii?
Cât de bine este promovată învăţarea prin predare şi/sau instruire precum şi prin
resurse?
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Cât de bine dobândesc cursanţii abilităţi şi competenţe pentru a se reangaja şi a
progresa?
Ce informaţii, sfaturi şi îndrumări sunt furnizate cursanţilor şi cât de accesibile sunt?
4.3 Stabilirea indicatorilor de performanţă
Proiectul DEVOTED a identificat trei competenţe principale pentru cursanţi, care pot
fi dezvoltate prin exemplele de bună practică folosite de profesori. Aceste
competenţe sunt:
Comunicările de gen, diversitate şi interculturale
Abilităţi cheie şi competenţa socială
Abilităţi creative şi de TIC
Pentru a garanta calitatea şi a stabili credibilitatea se va dezvolta un Cadru de
referinţă care va fi utilizat ca o „cutie de unelte‖ din care diferiţii utilizatori pot alege
indicatorii pe care îi consideră cei mai relevanţi pentru cerinţele lor, când se identifică
exemple de bună practică în diferite situaţii.
Competenţele profesorului, indicatorii de performanţă şi indicatorii de calitate vor
sprijini evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii profesorilor/tutorilor care lucrează cu
grupurile defavorizate. Competenţele cursantului, indicatorii de performanţă şi
indicatorii de calitate vor permite profesorilor să măsoare distanţa parcursă de
cursanţi şi vor sprijini evaluarea bunelor practici în dezvoltarea competenţelor
cursanţilor.
Cadrul, bazat pe cercetarea sistemelor de asigurare a calităţii din Marea Britanie,
Germania, Olanda, Elveţia şi Finlanda ar putea ajuta o la promovarea unei culturi a
îmbunătăţirii calităţii prin standardizare, să îmbunătăţească eficienţa instruirii, să
îmbunătăţească inter-relaţionarea educaţiei, instruirea şi ocuparea forţei de muncă şi
ar construi punţi între învăţarea formală, non-formală şi cea informală.
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CARTEA COMPETENŢEI CURSANTULUI
Competenţa
Abilitatea de a demonstra comunicări
pozitive de gen, diversitate şi
interculturale

Indicatorul de performanţă

Indicatorul de calitate

 Înţelegerea egalităţii şi diversităţii, mai

 Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi

ales a dizabilităţii, a genului şi a rasei

 Înţelegerea rolurilor şi responsabilităţilor în
relaţie cu egalitatea şi diversitatea

 Dezvoltarea acceptării şi respectului faţă
de diferenţele culturale

 Pregătirea pentru a trăi şi a munci într-o
societate multirasială

 Înţelegerea impactelor hărţuirii, bruscării şi

sociale, inclusiv aspecte spirituale, morale
şi culturale

 Incidenţa redusă a conflictului
 Comportament antisocial redus
 Proporţiile de participare la oportunităţile
de mobilitate

 Implicarea cursanţilor în activităţi
suplimentare şi proiecte bazate pe
comunitate

discriminării asupra altora

 Folosirea oportunităţilor de a participa la

 Contribuţia cursantului la viaţa instituţiei şi

activităţi în beneficiul propriu şi cel al
altora

a comunităţii lărgite

 Înţelegerea drepturilor şi responsabilităţilor
ca cetăţeni şi consumatori în comunitate

 Înţelegerea rolului contribuţiei către
comunitatea locală, inclusiv locul de
muncă, comunitatea educaţională sau
vecinătate
Abilitatea de a demonstra abilităţi cheie şi
competenţă socială

 Folosirea oportunităţilor pentru a exprima

 Cursanţii dezvoltă abilităţi personale şi

puncte de vedere şi opinii

sociale, inclusiv aspecte spirituale, morale
şi culturale
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 A fi cooperant cu alţii

 Participare crescută la grupuri de discuţie

 A fi sensibil la ideile şi opiniile altor

 Preluarea responsabilităţilor într-un grup

membri din grup

 Acceptarea feedback-ului de la alţi
membri ai grupului

 Stabilirea de compromisuri şi găsirea de
puncte comune în relaţiile sociale

 Conflicte reduse în cadrul grupului
 Îmbunătăţiri în bunăstarea economică şi
socială

 Cunoştinţele, înţelegerea şi abilităţile
vocaţionale practice ale cursanţilor,
satisfac cerinţele angajatorilor

 Acceptarea criticii
 Luarea de decizii sau prezentarea de

 Proporţiile de progres către cariera

iniţiativă.

aleasă, ocuparea unui loc de muncă
şi/sau educaţie sau instruire ulterioară

 Dezvoltarea de moduri proprii de gândire
despre sarcini şi dezvoltarea de strategii
proprii pentru rezolvarea problemelor

 Dezvoltarea de abilităţi relevante pentru
angajare

 Familiarizarea cu locul de muncă
 Înţelegerea beneficiilor instruirii, progres şi
oportunităţi de dezvoltare

 Dezvoltarea de calificări, abilităţi şi
cunoştinţe
Abilitatea de a dezvolta în mod eficace
abilităţi creative şi TIC

 Dezvoltarea abilităţilor creative/inovative,

 Măsura în care se folosesc mijloacele TIC
în situaţiile din viaţa de zi cu zi

folosind o serie de mijloace media

 Explorarea de stiluri de comunicare şi

 Măsura în care se folosesc mijloacele TIC
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exprimare, folosind TIC şi media.

în situaţiile de învăţare

 Transferul de cunoştinţe şi aplicarea
abilităţilor TIC altor contexte.

 Folosirea TIC pentru prezentare şi
comunicare

 Folosirea TIC pentru a face activităţile de
învăţare accesibile
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CARTEA COMPETENŢEI PROFESORULUI
Competenţa

Satisfacerea nevoilor şi intereselor
cursanţilor

Indicatorul de performanţă

Indicatorul de calitate

 Îi ajută pe cursanţi să adauge la
realizările şi experienţele anterioare

 Ţintele şi obiectivele aferente
planurilor de învăţare individuală sunt
atinse sau depăşite

 Dezvoltă programe de învăţare
accesibile în termeni de timp,
localizare, stil de predare şi lungime

 Distanţa parcursă de cursanţi faţă de
punctele de plecare

 Implică cursanţii în conceperea,
planificarea şi furnizarea programelor

 Gradul de dezvoltare a abilităţilor
personale şi sociale

 Furnizează cursuri structurate de
studiu la diferite niveluri, cu o varietate
de activităţi interesante şi utile

 Cât de multe le palce cursanţilor să
înveţe şi să progreseze

 Dezvoltă abilităţile şi cunoştinţele
personale ale cursanţilor, inclusiv
încrederea în sine, independenţa,
toleranţa, responsabilitatea şi
responsabilitatea socială.

 Gradul de ocupare a locurilor de
muncă
 Frecvenţa şi de participarea cursanţilor

 Oferă sprijin pentru dezvoltarea de
abilităţi independente de învăţare şi
studiu
 Sprijină dezvoltarea competenţelor
cheie, cum ar fi munca în echipă şi
abilităţile de comunicare
 Implică cursanţii în evaluarea
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programului de învăţare
 Monitorizează şi analizează progresul
cursanţilor
Furnizează o evaluare eficientă pentru
a sprijini învăţarea şi dezvoltarea

 Foloseşte abordări multidisciplinare
pentru evaluările iniţiale şi pe parcurs

 Evaluările şi analizele progresului
cursanţilor sunt corecte şi bine
gestionate

 Furnizează sprijin de învăţare
suplimentar pentru cursanţi de timpuriu  Aranjamente de calitate pentru sprijin,
în programul lor
îngrijire şi îndrumare
 Lucrează cu cursanţii pentru
dezvoltarea planurilor de învăţare
individuală
 Se asigură că evaluarea este corectă,
precisă şi efectuată regulat
Furnizarea de predare şi instruire
eficiente în sprijinul învăţării şi
dezvoltării

 Foloseşte abordări multidisciplinare
pentru dezvoltarea curriculei
 Furnizează instrucţiuni clare (scrise
sau verbale) care ajută cursanţii să
dezvolte abilităţi de învăţare
independentă
 Planifică sesiunile astfel încât să ţină
cont de nevoile diferite ale persoanelor
din grupuri
 Asigură caracterul adecvat şi calitatea
sistemului de e-învăţare

 Personalul didactic are cunoştinţe
temeinice despre subiecte sau are
abilităţi şi experienţă corespunzătoare
în domeniul în care este specializat
 Parteneriate utilizate eficient pentru
dezvoltarea programelor de învăţare şi
îmbogăţirea activităţilor
 Programele şi activităţile sunt eficiente
şi inovative în satisfacerea nevoilor
cursanţilor
 Ratele de reţinere şi de realizare
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 Furnizează activităţi de învăţare
practică care sunt relevante

 Ratele de satisfacţie a cursantului

 Planifică sesiuni de învăţare
individuală cu obiective clare care sunt
înţelese de cursanţi
 Adaptează lecţiile pentru a reflecta
progresul cursanţilor
 Motivează şi angajează toţi cursanţii
 Promovează egalitatea de şanse şi
conştientizarea diversităţii culturale şi
lingvistice
 Promovează cooperarea, munca în
echipă şi sprijinul reciproc între
cursanţi
 Furnizează activităţi care sunt potrivit
de solicitante
 Promovează auto reflecţia cursantului,
prin folosirea de jurnale, portofolii, auto
evaluare
 Se asigură că toţi cursanţii înţeleg cât
de bine progresează către obiectivele
lor de învăţare şi ce trebuie să facă
pentru îmbunătăţire
 Informează regulat toţi factorii
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interesaţi despre progresul cursanţilor
 Promovează în învăţare rolul
experienţei de muncă şi al ocupării
unui loc de muncă
Furnizarea de resurse eficiente care
sprijină învăţarea şi dezvoltarea

 Se asigură că resursele de învăţare şi
materialele sunt corespunzătoare şi
relevante pentru nevoile cursantului

 Feedback-ul cursantului şi ratele de
satisfacţie
 Ratele de succes

 Se asigură că resursele de învăţare şi
materialele pot fi înţelese şi sprijină
învăţarea
 Se asigură că resursele de învăţare şi
materialele sunt de înaltă calitate
 Identifică materiale de învăţare sigure
şi de calitate
 Identifică materiale de învăţare
speciale
 Adaptează resursele la situaţiile
specifice
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Referinţe:
 10 Criteria for good teaching (Hilbert Meyer) (DE)
 NRW Observation of Teaching and Learning process (DE)
 Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse an Schulen in Nordrhein-Westfalen (DE)
 OFSTED Common Inspection Framework (UK)
 OFSTED Handbook for Inspecting Colleges Sept 2008 (UK)
 CEDEFOP TGW on Quality in VET Final Report 2003
 EC DG Education and Culture Report on European Quality Indicators of Lifelong Learning 2002
 Official Journal of the European Union Dec 2006 : key competences for lifelong learning
 Supervision Framework VET 2007: Inspectorate of Education (NL)
 Q2E Schweitz Taschenbroscheure (CH)
 Cadrul de Asigurare a Calităţii pentru Furnizorii de Educaţie şi Formare Profesională (RO)
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5.2 Ghid pentru implementarea Ciclului de Asigurare a
Calităţii

PASUL 1: Pre-selecţia
Acesta este primul pas pentru selectarea bunelor practici şi formularul trebuie
completat de instituţiile partenere. Fiecare exemplu de bună practică trebuie să aibă
o concentrare importantă pe una din cele 3 Competenţe ale Cursantului care au fost
identificate pentru proiectul DEVOTED. Formularul trebuie completat cu referire la
Cartea Competenţei Cursantului şi Cartea Competenţei Profesorului.
Este important să se ofere informaţii clare şi detaliate. Liderul pachetului de lucru, ca
evaluator, trebuie să fie capabil să judece şi trebuie să înlesnească celorlalţi
parteneri să aleagă un exemplu şi să-l testeze.
Completarea formularului
Rezumat
Descrierea trebuie să ofere cititorului un sumar al respectivului exemplu, care sunt
scopurile şi obiectivele acestuia, cum a fost utilizat, cu ce grup ţintă (beneficiari
indirecţi) şi ce competenţe au fost demonstrate.

1.Oportunităţi de dezvoltare a competenţelor cursantului
Toate competenţele cursantului pot fi identificate cu un indicator, cu toate că scorul
cel mai mare va direcţiona cititorul către principala competenţă care poate fi
dezvoltată sau demonstrată. Indicatorii de performanţă, care arată cum a demonstrat
cursantul competenţa, trebuie identificaţi prin referire la Cartea Competenţei
Cursantului.
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EXEMPLU
Dacă exemplul de bună practică îi ajută pe cursanţi să-şi îmbunătăţească abilităţile
sociale, atunci la „Demonstraţi Abilităţi Cheie şi Competenţă Socială‖ va primi un
indicator de 5.
Indicatorii de performanţă le permit profesorilor să vadă exact ce abilităţi sociale
poate dezvolta un cursant şi cum pot fi acestea dezvoltate. În acest caz, un grup de
cursanţi ar putea discuta să facă muncă neplătită, cum ar fi voluntariatul la Jocurile
Olimpice. Aceasta va genera opinii foarte diferite şi contradictorii, astfel cursanţii pot
demonstra:
 Folosirea oportunităţilor pentru a exprima puncte de vedere şi opinii
 Să fie cooperanţi cu alţii
 Să fie sensibili la ideile şi opiniile altor membri ai grupului
2. Tip de resursă
Acesta este un formular cu căsuţe pentru bifă, cu explicaţii, care le va permite
partenerilor să categorisească exemplele de bună practică în cadrul Centrului de
Excelenţă.

3.Grupuri ţintă şi beneficiari finali
Scopul secţiunii este să prezinte tipurile de grupuri ţintă directe care au utilizat
resursele, adică să demonstreze că resursele sunt flexibile să fie folosite în diferite
contexte şi nu sunt doar pentru profesori ca să le folosească în clasă. Este important
să se descrie rolurile grupului ţintă pentru că denumirea locului de muncă are
semnificaţii diferite în diferite ţări.
Identificarea beneficiarilor finali cu care s-au folosit resursele, va arăta din nou
flexibilitatea şi adaptabilitatea resurselor din Centru. O descriere a caracteristicii
beneficiarilor finali este mai detaliată, de exemplu „femei‖ poate însemna
necăsătorite/căsătorite/tinere/bătrâne/cu obligaţii/fără obligaţii. Nevoile beneficiarilor
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pot fi influenţate de religia lor, apartenenţa etnică, cultură, statut social, statut
economic.

4.Dezvoltarea Competenţelor Profesorului
Toate competenţele profesorului pot fi identificate cu un indicator, cu toate că scorul
cel mai mare va direcţiona cititorul către principala competenţă care poate fi
demonstrată. Indicatorii de performanţă, care arată cum a demonstrat profesorul
competenţa, trebuie identificaţi prin referire la Cartea Competenţei Profesorului.
EXEMPLU
Dacă exemplul de bună practică îl ajută pe profesor să măsoare progresul pe care lau făcut cursanţii în dezvoltarea abilităţii lor sociale, atunci ―Furnizează o evaluare
eficientă pentru a sprijini învăţarea şi dezvoltarea‖ va primi un indicator de 5.
Apoi, indicatorii de performanţă trebuie identificaţi prin referire la Cartea Competenţei
Profesorului. Aceasta le permite profesorilor să vadă exact ce abilităţi vor folosi
pentru a sprijini pe deplin cursanţii defavorizaţi în dezvoltarea lor, de exemplu:
 Foloseşte abordările multidisciplinare la evaluarea iniţială şi la cea pe parcurs
 Se asigură că evaluarea este corectă, precisă şi efectuată regulat

Trebuie inclusă şi o descriere completă, despre cum a fost furnizat în clasă exemplul
de bună practică, la „ce metode de predare au fost folosite‖. Aceasta trebuie să-i dea
posibilitatea cititorului să ia exemplul şi să-l furnizeze şi el mai departe. Acesta
trebuie să fie un ghid „pas cu pas‖ pentru utilizare şi ar trebuie să fie de minim 500 de
cuvinte dacă este sub formă de text. Alternativ, aceste informaţii pot fi furnizate
printr-un film care fie arată exemplul în practică fie prezintă textul sub o formă
vizuală.
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5. Cum aţi evalua aceasta ca bună practică?

Acesta este un formular cu căsuţe pentru bifă, cu explicaţii. Partenerii pot selecta
câte categorii au nevoie. Deşi profesorii ştiu mereu dacă o lecţie s-a desfăşurat bine
şi cursanţii au atins scopul, este o bună practică să susţină, această opinie personală
(subiectivă), cu feedback obiectiv din alte surse. Aceasta poate fi simplu ca
solicitarea unui feedback imediat de la cursant la sfârşitul unei lecţii şi până la
realizarea unor interviuri formale (lecţii unu la unu) sau analizarea datelor întregii
clase.
Recomandări de utilizare
Aceasta dă partenerilor posibilitatea să furnizeze informaţii suplimentare privind
folosirea exemplului de bună practică. Multe resurse devin doar „bune practici‖ după
utilizări multiple, când profesorii au încercat diferite metode. Partenerii pot identifica
cele mai de succes metode ale lor dar nu trebuie să se teamă să informeze despre
metodele care au avut mai puţin succes
Disponibilitatea exemplului
Dacă exemplul este un produs comercial, atunci este util să se menţioneze pagina
web de unde se poate obţine, alături de detaliile de contact ale furnizorului. Dacă
exemplul este unul care a fost dezvoltat de către partener, atunci, evident, vor fi
incluse detaliile organizaţiei partenere.
Odată completat formularul Bunei Practici, acesta trebuie trimis liderului acelui
pachet de lucru.

PASUL 2: Selecţia
Această fază este evaluarea „de linia a doua‖ care este efectuată de liderii
Pachetului de Lucru. O evaluare de linia a doua eficientă poate fi efectuată numai
dacă faza de preselecţie este încheiată în întregime. De fapt, evaluatorul se
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comportă ca un „cititor‖, încercând să vadă cum vor putea beneficiarii externi să
acceseze Centrul de Excelenţă.
Completarea formularului
Selecţia evaluatorului
Liderul pachetului de lucru va exprima o opinie dacă exemplul satisface
criteriile şi va bifa atât de multe căsuţe cât este necesar. Acesta este un proces
simplu dacă formularul de la Pasul 1 este completat în întregime şi este clar. Dacă
liderul pachetului de lucru în calitate de evaluator nu poate completa formularul cu
căsuţe pentru bifă, atunci trebuie cerut feedback pentru mai multe informaţii şi
clarificări.
Feedback (Acţiuni ce trebuie făcute/comentarii)
Această secţie are un dublu scop, identificarea acţiunilor ce trebuie făcute dacă
formularul de la Pasul 1 este incomplet sau scrierea de comentarii dacă sunt
satisfăcuţi de acel exemplu.
Evaluatorii trebuie să fie foarte specifici atunci când solicită mai multe informaţii şi să
ofere îndrumări despre informaţiile pe care le doresc. Nu este suficient să spună „Vă
rugăm să detaliaţi mai mult metoda de predare‖ – evaluatorul trebuie să ceară detalii
despre cum le-a fost prezentată cursanţilor buna practică, cum au folosit-o, care au
fost rezultatele induse în clasă, cu alte cuvinte, să solicite planul lecţiei! Evaluatorii
trebuie să-i ofere un timp limită partenerului pentru returnarea formularului de la
Pasul 1, în scopul verificării, înainte de a fi încărcat pe pagina web.
Urmare a comentariilor pozitive, partenerul poate încărca exemplul pe pagina web.

PASUL 3: Testarea
Faza de testare va fi condusă de Liderii Pachetelor de Lucru care vor folosi
formularul de la Pasul 3 pentru înregistrarea gamei de grupuri ţintă şi beneficiari
finali. Liderii pachetelor de lucru vor folosi acest formular ca pe o matriţă, pentru a
înregistra testarea, completând numele partenerilor în căsuţe.
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Pentru a testa cu adevărat exemplele, în scopul de a se asigura că acestea sunt
bune practici, se recomandă ca fiecare exemplu să fie testat de trei ori. Ideal se va
face o bună distribuire a testării pe grupuri ţintă şi beneficiari finali, dar aceasta
trebuie să se determine de liderul pachetului de lucru prin negociere cu partenerii
care testează produsele.

PASUL 4: Evaluare
Formularul de Evaluare trebuie să fie completat de parteneri care au efectuat
testarea. Odată completat, formularul trebuie încărcat pe pagina web pentru a fi
văzut de liderii pachetelor de lucru şi de evaluatorul intern de Asigurare a Calităţii
(Barbara Brodigan). Formularul de la Pasul 4 va furniza proba calităţii prin feedback
profesional şi de la cursant.
Completarea formularului
Metoda: Mărturii ale profesorului
Metoda de evaluare este stabilită în formularul de la Pasul 4. Profesorii care testează
trebuie să facă evaluarea cu colegii, folosind diferite metode (discuţii, studii, etc.). S-a
dezvoltat un Chestionar al Profesorului ca ghid pentru obţinerea de feedback de la
profesor. Întrebările sunt legate de Indicatorii de Performanţă din Cartea
Competenţei Profesorului. Înregistrarea feedback-ului poate fi variată iar partenerii
sunt încurajaţi să folosească forme vizuale precum fotografii şi filme dar şi text scris.
Citate profesionale
Citatele trebuie adunate de la profesori şi înregistrate pe formular sau în formă
vizuală. Acestea vor fi utile Centrului de excelenţă ca mărturii pentru promovarea
fiecărui exemplu de Bună practică.
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Rezumatul feedback-ului
Rezumatul pentru profesori va începe cu un sumar al feedback-ului acestora şi va
include opiniile lor despre cât de reuşit a fost exemplul când a fost folosit cu cursanţii
lor. Sumarul va prezenta rezultatele induse ale utilizării exemplului, adică impactul lui
şi trebuie validate prin referire la Indicatorii de calitate din Cartea Competenţei
Profesorului, de exemplu :



Prezenţa cursanţilor a fost îmbunătăţită pentru că le place să înveţe mai mult.
Numărul cursanţilor, care şi-au atins toate ţintele şi obiectivele din planurile lor
individuale de învăţare, a crescut
Indicatorii de calitate trebuie să furnizeze atât formulări calitative cât şi cantitative.
Se vor rezuma informaţii mai specifice pe măsură ce profesorii reflectează asupra
competenţelor pe care le-au folosit în testarea exemplului de Bună practică cu
cursanţii lor. Această informaţie va fi adunată prin folosirea Chestionarului
Profesorului care este legat de Indicatorii de Performanţă din Cartea Competenţei
Profesorului.
Metoda: Mărturiile cursantului
Metoda de evaluare este stabilită în formularul de la Pasul 4. Profesorii care fac
testarea trebuie să efectueze evaluarea cu cursanţii, folosind diferite metode (discuţii
de grup, sesiuni una la unu, jurnale de reflecţie, studii, etc.).
Au fost indicate câteva întrebări de exemplificare pe formularul de la Pasul 4, ca ghid
pentru obținerea feedback-ului de la cursant.
Întrebările trebuie împărţite în 2 părţi:
—întrebări generale care sunt legate de Secţiunea 5 de la Pasul 1, formularul de
preselecţie, adică modul în care aţi evalua exemplul ca bună practică. Acestea ar
putea să fie uşor de accesat, uşor de folosit, simplu pentru utilizator, uşor de înţeles,
plăcut, etc.
---întrebări legate de Indicatorii de Performanţă din Cartea Competenţei Cursantului.
Acestea vor demonstra câtă învăţare a avut loc.
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Înregistrarea feedback-ului poate fi variată iar partenerii sunt încurajaţi să folosească
forme vizuale precum fotografii şi filme dar şi text scris.
Citate ale cursantului
Citatele trebuie adunate de la cursanţi şi înregistrate pe formular sau în formă
vizuală. Acestea vor fi utile Centrului de excelenţă ca mărturii pentru promovarea
fiecărui exemplu de Bună practică.
Feedback profesional
În această secţiune profesorii vor rezuma feedback-ul de la cursanţi care a fost
adunat folosind diferite metode. Rezumatul trebuie să reflecte impactul pe care l-a
avut exemplul de Bună practică asupra cursanţilor şi se va ghida prin referire la
Indicatorii de Calitate din Cartea Competenţei Cursantului, de exemplu:
 Participare crescută la discuţiile de grup
 Conflicte reduse în cadrul grupului
 Proporţiile de progres către un loc de muncă
Indicatorii de calitate trebuie să furnizeze atât formulări calitative cât şi cantitative.
Se vor rezuma informaţii mai specifice pe măsură ce profesorii reflectează asupra
competenţelor pe care le-au dezvoltat sau demonstrat cursanţii în timpul utilizării
exemplului de Bună practică cu cursanţii lor. Această informaţie va fi adunată prin
întrebările de tip general şi specific care au fost dezvoltate (vezi exemplele din
formularul de la Pasul 4) şi care sunt legate de Indicatorii de Performanţă din Cartea
Competenţei Cursantului.
Furnizarea de recomandări pentru utilizare în alte contexte
Ar putea să fie de folos pentru profesorii care accesează Centrul de Excelenţă să ştie
cum ar putea fi folosite exemplele de Bună practică în alte contexte, cu alţi beneficiari
finali sau furnizate cu metodologii diferite. Astfel de informaţii vor întări cerinţele de
adaptabilitate, flexibilitate etc.
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5.3 Planul de evaluare
Cadrul Asigurării Calităţii pentru selectarea bunelor practici urmează un ciclu al calităţii
şi include următoarele proceduri:
 Identificare ( Cercetare şi propunere de noi exemple sau promovarea





experienţei practicilor existente )
Evaluare ( evaluare de linia a doua pentru indicatorii de performanţă conveniţi)
Testare (încercarea bunelor practici)
Revizuirea (adunarea de feedback şi îmbunătăţirea)
Evaluarea (compararea cu indicatorii de calitate)

CICLUL ASIGURĂRII CALITĂȚII

IDENTIFICARE

EVALUARE

REVIZUIRE

EVALUARE

TESTARE
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S-a dezvoltat o formă pentru înregistrarea tuturor celor cinci paşi ai ciclului calităţii
după cum urmează.
Pasul 1: Formularul Bunei practici
Pasul 2: Formularul de evaluare
Pasul 3: Matricea de testare
Pasul 4: Formularul de revizuire
Pasul 5: Formularul de evaluare

Pentru completarea Planului de evaluare au fost dezvoltate indicaţii pentru utilizarea
formularelor şi pentru urmărirea ciclului de asigurare a calităţii. S-a dezvoltat din cei
cinci paşi un format de prezentare care arată principalele articole ale unei bune
practici.
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Pasul I: Identificarea (Preselecţia)
Partenerii vor identifica exemple de bună practică în domeniul educaţiei de şansa a
doua. Exemplele pot fi produse comerciale disponibile în domeniul mai larg al celor
dezvoltate local de către profesori. Aceasta este prima line de evaluare pentru ca
partenerii să evalueze buna practică faţă de criteriile predeterminate identificate în
Formularul Bunei Practici. În acelaşi timp, evaluarea va avea loc şi faţă de indicatorii
de performanţă atât pentru competenţele profesorului cât şi cele ale cursantului.
Partenerii vor completa apoi Formularul Bunei Practici şi-l vor expedia liderului
Pachetului de Lucru respectiv (vezi pasul 1, Formularul Bunei Practici).
Formularul Bunei Practici DEVOTED
PASUL 1 PRESELECŢIA
Titlu/Denumirea
exemplului

Limba

Rezumat: Descrierea exemplului

1.Oportunităţi pentru dezvoltarea competenţelor cursantului
Identificate în ordinea importanţei



Demonstrează comunicări pozitive de gen, diversitate şi
interculturală



Demonstrează abilităţi cheie şi competenţă socială



Dezvoltă eficient abilităţi creative şi de TIC

Indicator
1-5 (5 =
ridicat)

Enumeraţi indicatorii de performanţă pe care îi pot evidenţia cursanţii
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Bifă
2. Tip resursă:
Material didactic: de ex. joc, carte, film, CD
Metodă probare: de ex. portofoliu, e-portofoliu, examen, test
Material de curriculă: de ex. Schema de lucru, plan de lecţie
Unealta de măsurare: de ex. chestionar, studiu, metodă de evaluare
Exerciţiu: de ex. activitate de grup sau individuală.
Alta(Rugăm formulaţi) _____________________________

3. Cu ce grupuri ţintă şi beneficiari finali aţi folosit exemplul?
a) Grupuri ţintă directe

Bifă

b) Beneficiari finali

Profesori/tutori

Tineri defavorizaţi/rebeli

Instructori

Adulţi fără loc de muncă de o
lungă perioadă

Consilieri

Grupuri minoritare etnice

Dezvoltatori de Curriculum

Localnici care se deplasează şi
imigranţi

Lucrători cu tinerii

Persoane care locuiesc în zone
defavorizate social/economic

Grupuri comunitare locale

Femei

Angajatori

Părinţi adolescenţi

Altul (rugăm formulaţi)

Alţii (rugăm formulaţi)

Bifă

c) Descrieţi rolurile grupului ţintă direct
d) Ce alte grupuri ţintă ar mai putea beneficia?
e) Descrieţi caracteristicile beneficiarilor finali şi cum le-au fost satisfăcute
nevoile de exemplul dumneavoastră de bună practică.
f) Ce alţi beneficiari finali ar mai putea beneficia?
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4. Dezvoltarea competenţelor profesorului.
Identificate în ordinea importanţei



Satisface nevoile şi interesele cursanţilor



Furnizează o evaluare eficientă pentru sprijinirea învăţării şi
dezvoltării



Furnizează predare şi instruire eficiente pentru sprijinirea
învăţării şi dezvoltării



Dezvoltă resurse eficiente pentru sprijinirea pentru sprijinirea
învăţării şi dezvoltării

Indicator
1-5 (5 =
ridicat)

Ce metode de predare au fost utilizate? (text= 500 de cuvinte sau film)

Enumeraţi indicatorii de performanţă ai profesorului care pot fi dezvoltaţi

5. Cum aţi evalua aceasta ca Bună practică?
Ca profesionist, ce criterii ar identifica exemplul dumneavoastră ca „Bună
practică”
Uşor de folosit
Sprijină învăţarea independentă
Interactivă pentru cursanţi
Accesibilă pentru o gamă de cursanţi
Accesibilă pentru cursanţi cu niveluri diferite de abilitate
Adaptabilă la diferite limbi
Furnizează o resursă de predare şi de învăţare
Unealtă de evaluare pentru măsurarea competenţei/abilităţilor
Recunoaşte realizarea
Adaptabilă pentru diferite ţări
Furnizează activitate practică
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Relevantă pentru nevoile şi interesele grupurilor de oameni care nu se află
în educaţie, în câmpul muncii sau în instruire
Furnizează o oprtunitate de ―învăţare prin acţiune―
Integrează TIC în procesul de învăţare
Ce metode aţi folosit pentru a evalua aceasta ca Bună practică?
Bifă
Feedback de la cursant
Feedback de la comunitate
Feedback de la angajator
Analiza datelor
Verificare de către un
profesionist
Alta…………………………….

Bifă
Interviu
Chestionar
Feedback de la
profesor
Raport

Recomandări pentru utilizare:

Disponibilitatea exemplului:
Pagină web:
Email:
Nume contact:
Numele dvs.:
Organizaţie:
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Pasul 2: Evaluare
Evaluarea de linia a doua efectuată de liderii Pachetelor de Lucru va fi standardizată
prin compararea exemplelor alese cu criteriile convenite, aşa cum este indicat în
formularul de la Pasul 2 (vezi exemplul de mai jos). Selecţia pentru includerea în
Centrul de Excelenţă trebuie să fie obiectivă şi nu subiectivă şi trebuie justificată în
formular de liderul Pachetului de Lucru printr-o explicaţie clară. Comentariile îi vor fi
trimise partenerului care a identificat la origine buna practică, cu recomandările
pentru acţiuni ulterioare, după cum este necesar, de ex.: Sunt necesare mai multe
informaţii. În urma acestor comentarii partenerul care a identificat buna practică
poate face nişte modificări Formularului Bunei Practici, înainte de încărcarea
acestuia pe pagina web, pentru a fi văzut de alţi parteneri.
Liderii Pachetelor de Lucru vor identifica o mostră a acestor bune practici selectate,
pentru a fi prezentată altor parteneri la întâlniri internaţionale, când poate avea loc
evaluarea de către alţi colegi.

Exemplu de bună practică DEVOTED:
PASUL 2 SELECŢIA
Selecţia evaluatorului (Liderii Pachetelor de Lucru)



Uşor de folosit
Uşor de înţeles
Transferabil către alte limbi
Transferabil către diferite culturi
Metodă de predare inovativă/creativă
Uşor integrată în curriculă
Adaptabilă la diferite contexte de predare
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Sprijină dezvoltarea competenţelor identificate
Satisface cerinţele grupului ţintă
Folosire multiplă pentru diferite grupuri ţintă
Accesibilă în termeni de resurse economice/umane

Feedback (Acţiuni ce trebuie făcute /Comentarii)
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Pasul 3. Testarea
Liderii Pachetelor de Lucru vor negocia cu partenerii pentru a identifica care exemple
de bună practică vor fi testate, de către care parteneri şi când vor fi acestea testate.
Matricea de testare va înregistra cu ce grupuri a fost testată buna practică
(beneficiari indirecţi) şi care beneficiari direcţi au efectuat testarea. Fiecare bună
practică va fi testată de 3 ori pe o gamă de beneficiari direcţi şi indirecţi.
PROIECTUL DEVOTED
PASUL 3 TESTAREA
DENUMIREA BUNEI PRACTICI:

Tineret
defavorizat

Adulţi fără
loc de muncă
de o lungă
perioadă

Grupuri
etnice
minoritare

Localnici
care se
deplasează
şi imigranţi

Femei

Persoane din
zone
defavorizate
social şi
economic

Părinţi
adolescenţi

Profesori

Instructori

Consilieri

Instructori
de coaching

Lucrători cu
tineri

Lucrători
sociali
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Pasul 4 Revizuirea
Odată testarea încheiată, va avea loc revizuirea. Revizuirea se va face de beneficiarii
direcţi (profesori, etc.) şi beneficiari indirecţi (cursanţi).
O serie de metode vor fi folosite pentru a aduna feedback direct de la beneficiari şi
va include forumuri de referate, chestionare, jurnale de reflexie şi mărturii. Cartea
Competenţei Profesorului reflectă predarea (şi învăţarea) care trebuie să aibă loc
atunci când se utilizează exemplul de Bună Practică. Profesorii trebuie să poată să
identifice competenţele profesorale pe care le-au demonstrat în timpul folosirii bunei
practici,cu referire la indicatorii de performanţă specifici. Învăţarea desfăşurată de
beneficiarii indirecţi va fi reflectată în indicatorii de calitate care au fost identificaţi.
Formularele de la Pasul 3 şi Pasul 4 vor fi încărcate pe blog pentru ca liderii
pachetelor de lucru să urmărească progresul testări şi revizuirii.

PROIECTULDEVOTED: PASUL 4 REVIZUIREA
DENUMIREA BUNEI PRACTICI:
NUMELE ORGANIZAŢIEI:
Revizuire:Testare (mărturiile profesorilor)
Metoda:
 Folosiţi diferite metode pentru a aduna puncte de vedere ale profesioniştilor
(discuţii de grup, jurnale de reflecţie, chestionare,etc.)
 Înregistraţi feedback-ul în diferite moduri (fotografii cu citate, clipuri video, text
scris etc.)
 Referiţi-vă la Cartea Competenţei Profesorului
Menţiuni profesionale:

Rezumatul feedback-ului:
 Furnizaţi un rezumat care este legat de Indicatorii de calitate ai profesorului
şi feedback de la profesor
 Furnizaţi informaţii specifice care sunt legate cu Competenţele Profesorului şi
Indicatorii de Performanţă care au fost demonstraţi (referiţi-vă la chestionar)
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Revizuire : Testare (Mărturii ale cursantului)
Metoda:
 Folosiţi diferite metode pentru a aduna puncte de vedere de la cursanţi(discuţii
de grup, sesiuni 1 la 1, jurnale de reflecţie etc.)
 Înregistraţi feedback-ul în diferite moduri (fotografii cu citate, clipuri video, text
scris etc.)
 Referiţi-vă la Cartea Competenţei Cursantului
 Puneţi întrebări generale despre experienţă şi întrebări specifice legate de
competenţele care au fost avute în vedere prin obiectivele lecţiei :
EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI GENERALE
A fost uşor de folosit?
A fost uşor de înţeles?
A fost un mod diferit de învăţare?
Cât a fost de diferit?
Aţi învăţat noi abilităţi/competenţe?
Ce noi abilităţi aţi învăţat?
Ce competenţe noi aţi folosit?
A fost plăcut de făcut?
Cât a fost de plăcut?
A fost un mod interesant de a învăţa?
Cât a fost de interesant?
EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI LEGATE DE INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI
CURSANTULUI:
Care sunt gândurile dumneavoastră despre respectarea altor culturi?
Ce efect are bruscarea asupra altor oameni?
Ce drepturi credeţi că aveţi în cadrul comunităţii?
Ce responsabilităţi credeţi că aveţi în cadrul comunităţii?
Ce credeţi despre împărtăşirea ideilor şi opiniilor dumneavoastră cu alţii?
Ce aţi face într-o situaţie de conflict?
Ce abilităţi credeţi că doresc angajatorii?
Cât de bun sunteţi la ascultarea opiniilor altora?

Urmărirea impactului Bunei Practici asupra cursanţilor se poate obţine prin discuţii în
clasă, jurnale de reflecţie, discuţii unu la unu. Cursanţii îşi pot descrie experienţele şi
pot furniza mărturii care vor fi înregistrare de profesori. Profesorii vor folosi indicatorii
de calitate incluşi în cartea Competenţei Cursantului, pentru a furniza o vedere de
ansamblu a realizărilor cursanţilor. Indicatorii de calitate furnizează dovada
impactului bunei practici asupra învăţării şi dezvoltării cursantului. Pentru a identifica
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ce anume a învăţat cursantul, profesorul se va referi la indicatorii de performanţă
pentru fiecare competenţă în parte.
Menţiuni ale cursantului:

Feedback profesional
 Furnizaţi un rezumat care este legat de Indicatorii de Calitate ai Cursantului
şi feedback-ul cursantului
(cu date, dacă este posibil).
 Furnizaţi informaţii specifice legate de Competenţele Cursantului şi
Indicatorii de performanţă care au fost demonstraţi.

Furnizaţi recomandări pentru utilizare în alte contexte
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Pasul 5. Evaluarea
Evaluarea finală a bunei practici va fi efectuată de liderul Pachetului de Lucru pentru
Asigurarea Calităţii. Această evaluare finală va fi o verificare a procesului de calitate
prin care a trecut buna practică în vederea selecţiei, pentru a se asigura că ciclul
asigurării calităţii este robust.
PROIECTULDEVOTED: PASUL 5 EVALUAREA
DENUMIREA BUNEI PRACTICI:
Selecţia

Da

Nu

Exemplul furnizează cursantului o oportunitate să demonstreze sau să
exerseze cel puţin o competenţă?
Exemplul permite cursantului să demonstreze sau să obţină o gamă de
indicatori de performanţă?
Exemplul furnizează profesionistului oportunitatea pentru a demonstra sau
a exersa cel puţi o competenţă?
Exemplul permite profesionistului să demonstreze sau să obţină o gamă
de indicatori de performanţă?
Poate fi folosit exemplul cu o gamă de grupuri ţintă?
Poate fi folosit exemplul cu o gamă de beneficiari finali?
Sunt satisfăcute nevoile beneficiarilor finali de acest exemplu?
Sunt explicate clar metodele de predare şi modul de folosire a exemplului?
Este exemplul uşor de folosit?
Este exemplul inovativ în abordarea sa?
Este exemplul accesibil pentru o gamă de cursanţi?
Este exemplul accesibil pentru cursanţi cu diferite niveluri de abilitate?
Este exemplul adaptabil pentru diferite limbi?
Este exemplul adaptabil pentru diferite ţări şi culturi?
Este exemplul relevant pentru nevoile şi interesele cursanţilor?
A fost adunat feedback pozitiv de la cursanţi pentru a se dovedi că
exemplul este o bună practică?
A fost adunat feedback pozitiv de la profesionişti pentru a se dovedi că
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exemplul este o bună practică?
S-au făcut recomandări pentru utilizarea eficientă a exemplului?
Este exemplul uşor de integrat în curriculum?
Este exemplul adaptabil la diferite contexte de predare?
Este exemplul accesibil în termeni economici şi de resurse umane?
Rezumatul procesului de selecţie

Testarea

Revizuirea

Rezumatul Testării şi al procesului de revizuire

Feedback de evaluare
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Formular de prezentare

Numiţi pachetul de lucru

Numiţi Buna Practică

Descrierea bunei practici
( 300 cuvinte )

Fotografia 1

Menţiunea 1

Grupul ţintă utilizat pentru proiectul pilot şi pentru testare (90 - 120 cuvinte)
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Competenţe ce pot fi dezvoltate ( 120 – 150 cuvinte )

Menţiunea 2

Metode de predare utilizate ( 100 – 120 cuvinte )

Mai multe informaţii despre această bună practică sunt disponibile prin accesarea
www.XXXYYYZZZ.UUU
Pentru utilizarea în continuare şi pentru referinţe, contactaţi:
Organizaţia XYZ
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