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1.INTRODUCERE
În secolul XXI, oamenii trebuie să fie capabili să se adapteze constant unor noi
provocări. Fiind în schimbare rapidă, lumea în care trăim plasează o mare parte a
populaţiei în medii de muncă noi, solicitante, ceea ce reclamă noi abilităţi şi atitudini. În
multe ţări europene, predarea se orientează spre pregătirea indivizilor pentru ca aceştia
să devină persoane care învaţă pe tot parcursul vieţii, echipându-I cu abilităţi de învăţare
încă din învăţământul primar. În unele state membre ale Uniunii Europene, sistemul de
învăţământ este mai avansat în privinţa implementării unui stil de predare atractiv şi a
sprijinirii dezvoltării abilităţilor de învăţare, inclusiv în cazul educaţiei adulţilor, în timp ce
în alte state membre sistemul de învăţământ este prea puţin pregătit pentru o astfel de
abordare.
Parteneriatul proiectului Create-Motivate-Learn urmăreşte să identifice factorii cheie care
motivează participarea susţinută în procese de învăţare pe tot parcursul vieţii a unor
categorii diverse de adulţi, inclusiv adulţi cu nevoi speciale şi adulţi aparţinând unor
grupuri dezavantajate.
Prezenta colecţie de bune practici în domeniul metodologiilor de formare şi a tehnicilor
de învăţare în educaţia adulţilor este produsul final al unui demers investigativ în ceea
ce priveşte practicile de formare, demers implementat în cadrul proiectului CreMoLe.
Studiul a vizat colectarea unor bune practici în educaţia adulţilor din nouă ţări europene:
Austria, Germania, Italia, Letonia, Lituania, România, Slovacia, Spania şi Elveţia, prin
analiza unor cursuri de formare ofertate de diferiţi furnizori pentru o diversitate de grupuri
de beneficiari: cadre didactice, persoane cu dificultăţi de relaţionare, experţi bancari,
migranţi adulţi, tineri interesaţi de admiterea în învăţământul superior, personal senior
din administraţia publică, tinere rome fără loc de muncă, formatori în educaţia formală şi
non-formală a adulţilor, muncitori şi manageri care lucrează cu persoane cu dizabilităţi,
şomeri şi persoane în căutare de loc de muncă, membri ai unor familii de deportaţi,
asistenţi sociali, părinţi etc. Am studiat un număr total de 40 de program de formare şi în
urma unei analize atente şi a evaluării comparative a acestora am selectat 16 programe
pe care le oferim cititorilor noştri ca exemple de practici de formare foarte eficiente pe
care considerăm că merită să le promovăm.
Cu toate că acoperă o diversitate mare de practici de formare, cazurile prezentate au
următoarele caracteristici comune:
 toate conţin elemente care vizează motivarea adulţilor pentru învăţare;
 toate conţin aspecte inovatoare;
 toate au o orientare clară spre aspecte practice;
 toate sunt trasferabile;
 toate încurajează implicarea adulţilor în procese de învăţare pe tot parcursul
vieţii;
 toate vizează transferul controlului asupra învăţării spre adulţi (empowerment);
 toate sunt sustenabile.
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Publicaţia de faţă se adresează formatorilor din domeniul educaţiei adulţilor şi furnizorilor
de astfel de servicii, care doresc să motiveze persoanele care învaţă să participe
susţinut în procesele de învăţare continuă. Autorii nutresc speranţa că vor reuşi să ofere
formatorilor din domeniul educaţiei adulţilor strategii de gândire critică şi creativă care
pot fi aplicate într-o varietate de contexte.
Colecţia de metodologii de formare şi tehnici de învăţare în educaţia adulţilor conţine
descrierea metodologiei studiului care s-a realizat (Capitolul 2), precum cele16 practici
de formare selectate, grupate pe ţări, prezentate cititorilor sub forma unor studii de caz
(Capitolul 3). După o scurtă introducere referitoare la situaţia actuală din domeniul
educaţiei adulţilor în ţara fiecărui partener, fiecare studiu de caz conţine contextul
formării, descrierea detaliată a bunei practici prin sublinierea elementelor referitoare la
motivarea adulţilor şi la transferul controlului asupra propriei învăţări, metodologiile
inovatoare şi aspectele de transferabilitate ale practicilor de formare, descrierea
detaliată a rezultatelor/ beneficiilor formării, urmate de un rezumat şi concluzii, care
constituie de fapt reflecţii proprii ale autorilor studiilor de caz.
Sperăm că această publicaţie va veni în sprijinul formatorilor şi furnizorilor de programe
de formare pentru adulţi care doresc să ofere beneficiarilor lor experienţe calitativ
superioare de învăţare pe tot parcursul vieţii.
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2.METODOLOGIA
Colecţia de bune practici în educaţia adulţilor rezultă din ancheta efectuată în rândul
furnizorilor europeni de servicii educaţionale pentru adulţi şi beneficiarii acestora.
Lucrarea de faţă include 16 bune practici identificate în cursul acestei anchete. Selecţia
s-a realizat prin aplicarea unor criterii interne şi externe de evaluare. S-au colectat bune
practici din nouă ţări europene: Austria, Germania, Italia, Letonia, Lituania, România,
Slovacia, Spania şi Elveţia.
În primul rând, toţi partenerii au agreat o definiţie a educaţiei adulţilor, precum şi
caracteristicile practicilor de formare pentru ca acestea să fie considerate bune practici.
Am recurs la definiţia educaţiei adulţilor oferită de către Comisia Europeană în
documentul cadru al Politicilor de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii:
“Toate formele de învăţare în care adulţii se angajează după părăsirea educaţiei şi
formării iniţiale, oricât de lung să fie procesul respectiv. Include învăţarea care urmăreşte
scopuri personale, cetăţeneşti şi sociale, precum şi scopuri legate de locul de muncă;
poate avea loc într-o varietate de medii în interiorul şi în afara sistemelor de educaţie şi
formare.”
Comunicare din partea Comisiei “Învăţarea adulţilor: niciodată nu e prea târziu să înveţi” 2006

Practicile de formare au trebuit să conţină următoarele elemente pentru a fi considerate
bune practici în domeniul educaţiei adulţilor:
1 – elemente care îşi propun să motiveze adulţii care învaţă.
2 – elemente inovatoare de metodologie şi de tehnici de învăţare specifice
adulţilor.
3 – elemente care să poată fi transferate în contexte geografice şi tematice noi.
4 – elemente orientate spre aplicare practică.
5 – elemente care să asigure transferul controlului asupra învăţării către adulţi
prin facilitarea accesului la noi resurse, prin asigurarea participării sporite şi prin
demonstrarea dimensiunii de incluziune socială.
În fiecare dintre ţările partenere s-au identificat între 2 şi 6 astfel de programe de
formare şi s-au realizat interviuri cu câte 5 formatorii şi cu câte 10-15 formabili pentru a
cunoaşte cât mai bine programul descris. Elveţia, ca ţară ne-membră (partener tacit) a
identificat doar o bună practică şi a realizat 2 interviuri cu formatori şi 4-6 interviuri cu
formabilii acestora.
Fiecare organizaţie parteneră a realizat o evaluare internă a bunelor practici identificate
(a se vedea Anexa 1).
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Ulterior, s-a recurs la interevaluare prin schimbul de descrieri ale experienţelor de
formare identificate în fiecare ţară. Fiecare organizaţie parteneră a evaluat bunele
practici propuse de o altă organizaţie folosind aceleaşi criterii de evaluare.
Bunele practici (BP) au fost interevaluate de către parteneri conform planului de mai jos:
Cine evaluează

Ce evaluează

Letonia (LV)
România (RO)
Italia (IT)
Slovacia (SK)
Spania (ES)
Austria (AT)
Lituania (LT)
Germania (ambii parteneri, DE)

BP din România
BP din Italia şi Elveţia
BP din Slovacia
BP din Spania
BP din Letonia
BP din Lituania
BP din Germania
BP din Austria

Punctajele obţinute în urma evaluării interne şi a interevaluării s-au adunat şi practicile
de formare care au obţinut cele mai mari punctaje au fost incluse în colecţia de bune
practici (a se vedea Anexa 2)
Mai jos, redăm punctajele finale ale bunelor practici selectate.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Denumirea programului de formare
Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea
Gândirii Critice
Oportunităţi de educaţie civică în comunitate
De la coexistenţă la cooperare
Acţiune-Cercetare
ROMFASHION
Învăţare combinată
KEMP
Formarea formatorilor (FF)
Comunicarea în situaţii complicate
Limbă şi cultură (L&C)
Formarea centrată pe şcoală
LAUTC
Dezvoltare personală
Educaţia şomerilor şi persoanelor în căutare
de loc de muncă în Centrul pentru Formarea
Adulţilor din Regiunea Kuldiga
RAVT
Formarea mentorilor voluntari din cadrul
programului de mentorat MUNTERwegs

Propunător
MDC - LT

Punctaj final
15

EDC - LV
TVVe.V. - DE
RWCT IC - RO
IFI - ES
Iberika - DE
IFI - ES
IZ - AT
MDC - LT
IZ - AT
OravaADE - SK
CE.S.I.E. - IT
OravaADE - SK
EDC - LV

15
15
14
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12

CE.S.I.E. - IT
ARIADNE - CH

12
14
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3. DESCRIEREA BUNELOR PRACTICI
3.1 Austria
Contextul general1 al educaţiei adulţilor din Austria
Starea actuală a educaţiei adulţilor din Austria
Educaţia pentru adulţi în Austria este organizatǎ pe mai multe niveluri. La nivel
guvernamental, Ministerul pentru Educaţie, Artǎ si Culturǎ este principalul factor de
decizie, dar sunt şi alte ministere care, de asemenea, iau decizii legate de probleme
specifice educaţiei adulţilor. Reţeaua de state federale conectează departamentele
responsabile ale organelor administrative în guvernul federal. La nivel federal, educaţia
adulţilor este gestionatǎ de către Consiliul pentru Educaţia Adulţilor din Austria (KEBO),
care include cele zece federaţii responsabile cu continuarea studiilor. Acestea
funcţionează împreună cu alţi partenerii în sistemul comun de educaţie a adulţilor.
Universitatea şi instituţii non-universitare de cercetare reprezintǎ o categorie
suplimentară de furnizori de educaţie pentru adulţi.
Peisajul austriac de educaţie a adulţilor este în dezvoltare continuă. Evoluţiile în
societate şi în priorităţile politice în ceea ce priveşte educaţia în cadrul UE şi Austria
influenţa nu numai furnizarea, dar şi furnizorii.
În Austria nu există nici o lege care stipulează că statul ar trebui să finanţeze
învăţământul suplimentar al adulţilor, dar există dorinţa de a promova o astfel de lege în
sprijinul educaţiei pentru adulţi. Modelul austriac de finanţare mixtă, inclusiv fondurile
oferite de guvernul federal, statele federale, oraşe şi organisme publice, sponsori şi
costurile acoperite din ce în ce mai mult de către beneficiarii de educaţie pentru adulţi,
nu permite o estimare foarte clarǎ cu privire la totalul cheltuielilor financiare anuale
pentru educaţia adulţilor şi pentru continuarea studiilor. Există estimări care vehiculează
o sumă totală de cel puţin 3 miliarde de euro pentru anul 2004.
Participarea susţinută a adulţilor în procesele LLL
Promovarea învăţǎrii continue a rezultat în creşterea interesului pentru continuarea
studiilor în rândul populaţiei. Cererea tot mai mare este acoperitǎ prin ofertele mai mari
şi mai diversificate ale furnizorilor de educaţie pentru adulţi.
Potrivit Institutului Austriac pentru Cercetare Educaţională în Economie (GCI),
participarea la programe de educaţie continuǎ în rândul populaţiei adulte a fost de
25,3% în 2003 (alte surse menţionează 12,5% şi 50%). Educaţia la locul de muncă este
consideratǎ ca fiind vitală pentru economie. Importanţa educaţiei generale continue pare
să fie în scădere. În Austria, 70 - 80% din populaţie nu participă la educaţia permanentă.
Un detaliu important, dar nu surprinzător, este faptul că majoritatea beneficiarilor de
formare continuă sunt oameni care deţin o diplomă şi care văd posibilităţi specifice
pentru carierele lor profesionale, mai degrabă decât de persoane din grupuri mai puţin
educate. Chiar dacă participarea la programe de educaţie în permanentă stagnează,
numărul de persoane în vârstă care sunt interesate de programe de educaţie generalǎ
şi de persoane care solicită programe de educaţie legate de locul de muncă este în
1

A se vedea www.erwachsenenbildung.at
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creştere. De asemenea, este interesant faptul că furnizarea de programe de educaţie a
adulţilor vizeazǎ în general persoane mai înstǎrite , în timp ce educaţia legatǎ de locul
de muncă atrage persoane cărora angajatorii le solicitǎ absolvirea unui curs, sau care se
înscriu din consideraţie pentru cariera lor (a se vedea Lenz 2005 , pagina 45) În general,
cu cât nivelul de educaţie al potenţialilor beneficiari este mai avansat, cu atât mai
probabil este că ei vor participa la programe de educaţie continuă.
Legislaţia naţională
Austria are o lege specifică privind educaţia adulţilor, dar politicile educative şi structura
organizatorică a sistemului de educaţie a adulţilor sunt reglementate printr-o varietate de
acte legislative. Toate aceste legi, precum şi legea federalǎ privind furnizarea de sprijin
pentru educaţia adulţilor, nu conţin informaţii referitoare la participarea continuǎ a
adulţilor în procesele de învǎţare permanentǎ.
În conformitate cu Legea federală privind sprijinirea educaţiei adulţilor (nr. 171, martie
1973), statul federal va sprijini instituţiile de educaţie a adulţilor, după cum urmează:
constituie obiect al prezentei legi federale instituţiile şi activităţile lor concepute astfel
încât să prevadă dobândirea de competenţe şi cunoştinţe, precum şi capacitatea şi
dorinţa de judecata responsabil şi de a-şi dezvolta în continuare capacităţile individuale.
Acţiuni pentru a spori motivaţia cursanţilor pentru participarea continuǎ în procesele de
învǎţare permanentǎ (de stat, de către furnizorii de învăţământ, etc)
Deşi nu există astfel de acţiuni puse în aplicare de către stat sau furnizorii de educaţie,
aceste acţiuni ar putea fi:
legate de locul de muncă
• oportunităţi de carieră în cadrul companiei
• salariu mai mare
• mai multe provocări
• muncǎ independentǎ
• mai multǎ responsabilitate
• continuarea educaţiei să fie posibilă în timpul de lucru şi ar trebui să fie susţinutǎ
financiar de către societate
legate de furnizor
• furnizorul ar trebui să ofere mai multe cursuri serale şi cursuri de formare la locul
de muncǎ
• să se ţină cont de nevoile individuale de învăţare şi procesul de învǎţare să fie
plăcut
Colegiile comunitare
• ar trebui să obţinǎ mai mult sprijin financiar din partea guvernului, astfel încât
acestea să poată fi accesibile pentru un grup mai larg de participanţi (în prezent,
colegiile comunitate sunt organizate ca afaceri şi, prin urmare, sunt orientate pe
profit şi rezultate).
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3.1.1 Limbă şi cultură

Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Cursul de limbă şi cultură este un proiect pilot dezvoltat de cǎtre Centrul Intercultural
(Interkulturelles Zentrum, IZ) în colaborare cu Universitatea din Viena. Motivul derulǎrii
acestui proiect-pilot a fost faptul că oferta de subiecte interculturale existentǎ atinge doar
marginal subiectul limbǎ, ca o problemă între altele, şi pe de altă parte, cursurile de
limbă trateazǎ aspectul cultural doar tangenţial. Scopul acestui curs este să se
concentreze pe ambele subiecte menţionate, acesta fiind una dintre cele mai mari
provocări pentru profesori.
Obiectivul acestui curs, coordonat la nivel universitar, este de a sprijini profesorii în
munca lor, oferindu-le posibilitatea de a trata aspectele legate de "limbă şi cultură", în
profunzime şi de a gǎsi răspunsuri la întrebările lor, care apar în practică. Spre
deosebire de cursurile actuale de perfecţionare pentru profesori, care se referă fie la
limbǎ, fie la culturǎ, acest curs acoperă pentru prima dată ambele domenii în mod egal
şi în corelaţie unele cu altele.
O caracteristică specifică a acestui curs este că, dincolo de transferul de cunoştinţe pur
şi simplu, oferǎ o sursǎ de reflecţie asupra experienţelor personale practice folosind
descoperiri ştiinţifice, şi, de asemenea, solicită participanţilor să examineze mode
teoretice folosind experienţele lor practice. Cursanţii sunt chemaţi sǎ participe în calitate
de experţi în domeniul lor de activitate, cǎrora li se oferǎ sprijin în vederea planificării şi
desfǎşurǎrii sarcinilor lor de predare într-un mod mai satisfǎcǎtor. Acest lucru implică
întotdeauna reflecţie critică asupra propriului rol, precum şi poziţionarea activităţii lor în
societate şi o reflecţie generală asupra misiunii sociale a educaţiei.
Cursul durează un an. Un total de 7 module sunt oferite aproximativ la fiecare 7
săptămâni.
Fiecare modul cuprinde 20 de unităţi, dintre care 13 unităţi sunt conduse de cǎtre
instructori, 2 ore de învǎţare ghidatǎ şi 5 ore pentru învăţare auto-direcţionatǎ şi în grup
de lucru.
Instrumentele utilizate în cadrul programului de formare sunt
• munca în echipe de lucru, reflecţia continuă;
• trei cǎi: cea personalǎ, tematicǎ şi metodologicǎ sunt urmate în curs;
• acţiune-cercetare, munca de proiect.
Munca în grupuri serveşte la dezvoltarea conţinutului modulelor individuale. Conţinutul şi
aspectele de interes pot fi alese în mod liber în cadrul fiecǎrui grup.
La începutul cursului, participanţii sunt rugaţi să formuleze şi sǎ îşi clarifice obiectivele
de învăţare şi aşteptările de la curs. Aceste constituie punctul de plecare pentru procesul
individual de învăţare pe care participanţii îl vor documenta şi, mai apoi, evalua într-un
portofoliu. Pe de altă parte, obiectivele de învăţare şi aşteptările participanţilor reprezintă
puncte importante de orientare pentru modelarea conţinutul cursului. Acest lucru
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înseamnă că pot fi aduse modificări în curriculum-ul de curs de la început.
Fiecare profesor este evaluat, în scris, prin intermediul unor anchete anonime la finalul
contribuţiei lor. La încheierea modulelor trei şi şapte se face o evaluare parţialǎ cu
scopul de a putea aduce îmbunǎtǎţiri curriculum-ului după al treilea modul, şi de a da o
imagine finalǎ clară cursului dupăa modulul şapte.
O evaluare finală a cursului are loc în formă scrisă, la aproximativ o lună de la
încheierea cursului. Intervalul de timp este menit să asigure evaluarea obiectivǎ a
cursului, fără posibilele implicaţii emoţionale declanşate de procesele legate de
dinamica grupului sau alte experienţe din cadrul cursului. Acest lucru permite o evaluare
distanţatǎ concentratǎ asupra aplicabilităţii cursului în practică.
Parteneri în punerea în aplicare a acestui curs de instruire sunt IZ şi Universitatea din
Viena - Institutul pentru limba germană ca a doua limbă. Cursul pilot este sponsorizat de
către Ministerul Federal al Educaţiei, Artelor şi Culturii. Cooperarea între o instituţie de
învăţământ public şi o organizaţie non-guvernamentalǎ privatǎ este un aspect pozitiv.
Cursul se adresează cadrelor didactice active, care au cel puţin trei ani de experienţă în
muncă şi care necesită o
analiză aprofundată a
problemelor cu care se
confruntă în cursul activităţii
lor.
Participanţii provin din toate
nivelurile sistemului de
învăţământ (grădiniţe,
învăţământ obligatoriu, licee şi
educaţia adulţilor). Varietatea
şi eterogenitatea este resimţitǎ
în grupurile de participanţi, iar
experienţele de învăţare în
comun scot la ivealǎ potenţiale
intrinseci. Participanţii la acest
curs pilot sunt mai ales femei
între 20 şi 50 de ani.
Materialele didactice sunt exerciţii interactive, prezentǎri, teatru forum şi un spaţiu de
lucru pe www.iz.or.at pentru a descărca documente, link-uri interesante şi pentru a
facilita crearea de reţele.
În mare, sunt puţine limitǎri, pentru că acest curs este un proiect pilot, care permite
multǎ experimentare. Atât formatorii cât şi cursanţii participǎ cu entuziasm. Provocǎrile
majore sunt legate de timp (prea mult de lucru, probleme de ordin privat, etc). Acest
lucru înseamnă că, uneori, participanţii nu pot lua parte la toate modulele sau la anumite
părţi ale unui modul. Cea mai mare problemă, însă, este legată de existenţa resurselor
financiare pentru a continua derularea cursurilor de formare după acest curs pilot.
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În parte, datele evaluării şi acţiunii-cercetare vor furniza informaţii cu privire la
necesitatea şi utilitatea cursului. Există, de asemenea, posibilitatea de a oferi acest curs
altor grupuri ţintă, cum ar fi persoanele din serviciul public sau care lucrează în domeniul
relaţiilor cu publicul. Pentru aceste grupuri ţintă, analiza acestei oferte ar fi foarte
importantǎ şi noi sponsori ar putea fi găsiţi în acest caz.

Descrierea detaliată a bunei practici
Modulele sunt structurate în "cǎi", în care există o cale personalǎ, una tematică şi una
metodologicǎ. Calea personalǎ se referǎ la auto-reflecţie, rolul fiecǎrui participant,
teoriile subiective şi dezvoltarea personală. Bazate pe principiile educaţiei Gestalt (Fritz
Perls) şi interacţiune centratǎ pe temă (Ruth Cohn), experienţa personală şi reflecţia
asupra acestei experienţe reprezintă punctul focal. Ca urmare, capacităţile perceptuale
şi ariile de acţiune sunt extinse şi diferenţiate. Calea tematicǎ este analiza conţinutului, a
temelor şi a teoriilor ştiinţifice. Rapoarte ad-hoc, aspecte teoretice şi discuţii cu experţi
furnizeazǎ informaţii şi cunoştinţe generale. Studiul de caz face ca problemele concrete
sǎ fie prezentatecu titlu de situaţii reale, indiferent dacă sunt cazuri fictive sau reale
prezentate de cǎtre participanţi. Calea metodologicǎ constǎ în modalitatea de punere în
aplicare şi transferul de conţinut şi cunoştinţe în practicǎ. În acest caz participanţii au rol
de experţi. Experienţele pozitive şi de succes ale participanţilor şi ideile lor în domeniu,
sunt surse de motivaţie şi recomandări pentru activităţi şi proiecte. Modulele individuale
conduc schimbul de experienţă şi discuţii între colegi. Activitatea pe grupe de lucru
completează cursul. Participanţii se sprijinǎ reciproc în procesul de învăţare şi procesul
de dezvoltare. În plus, grupurile sunt supravegheate în timpul cursului cu scopul de a
perfecţiona în grupul de învăţare activitatea lor ca profesori.
Aspectele inovatoare ale cursului de formare sunt:
• Experienţa personală ca punct de plecare şi de acţiune-cercetare în domeniul propriu
de activitate. Participanţii devenind ei înşişi cercetători.
• Diversitatea de participanţi în funcţie de vârstă, domeniu de muncă (din păcate, nu şi
de gen).
• Combinaţia tematicǎ de limbă şi cultură, care este o inovaţie în Austria. Există
numeroase oferte de cursuri de limbǎ care ţin seama prea puţin de aspectul cultural, şi
vice-versa.
Elemente practice şi orientare practică:
Bazele
Calea personalǎ: reflectarea identităţii profesionale proprii; auto-formare ca profesori,
experienţele practice; concepţiile de educaţie şi imagini ale umanităţii reflectate de
acestea;
Calea tematică: Limbă - Identitate – Cultură;
Calea metodologicǎ: Prezentarea conceptelor didactice metodologice ale cursului;
formarea echipelor; îndrumare;
Migraţia
Calea personalǎ: Povestiri de migraţie - experienţe personale şi familiare;
Calea tematicǎ: date şi fapte despre migraţie; Migraţia ca proces şi efectele sale la nivel
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social şi individual; Limbǎ - migraţie - culturǎ;
Calea metodologicǎ: Acţiune-cercetare şi aplicarea ei în cursul Intervision;
Integrare
Calea personalǎ: reflectarea experienţelor personale în limbă şi identitate, precum şi în
limbă şi putere;
Calea tematicǎ: date şi fapte despre integrare; minorităţi şi majorităţi, modele integrative
în educaţie; Limbă - integrare - cultură;
Calea metodologicǎ: abordări biografice în activitatea de învăţământ; îndrumare;
Rasism şi discriminare
Calea personalǎ: Prezentarea de prejudicii personale; Conştientizarea experienţelor de
discriminare;
Calea tematicǎ: Apariţia şi funcţiile stereotipurilor şi avantaje; discriminare structuralǎ;
Limba - stereotipuri/ discriminare - cultură;
Calea metodologicǎ: Strategii şi instrumente împotriva discriminării, rasismului şi
xenofobiei; discriminarea în grupuri; îndrumare;
Comunicare şi conflicte
Calea personalǎ: Reflectare asupra stilului propriu de comunicare şi a modalitǎţilor de
soluţionare a conflictelor în procesul de predare;
Calea tematicǎ: comunicare interculturală şi non-violentǎ; forme de conflicte; Limbă comunicare/ conflict - cultură;
Calea metodologicǎ: metode şi instrumente de soluţionare a conflictelor; îndrumare;
Metode şi abordări didactice
Calea personalǎ: reflecţie asupra abordărilor metodologice şi didactice personale şi
asupra conceptelor de om şi de învăţare;
Calea tematică: sistematizare de metode şi concepte didactice, mǎsurarea
performanţelor şi evaluarea competenţelor; Limbă - predare/ învăţare /testare - cultură;
Calea metodologicǎ: Forme de consiliere; îndrumare;
Teorii şi abordări de cercetare
Calea personalǎ: Reflecţie asupra teoriilor subiective şi a eficacitǎţii acestora;
Calea tematică: rezultatele relevante ale cercetării cu privire la achiziţionarea
cunoştinţelor de limbă, multilingvism şi cercetǎri educaţionale interculturale; Limbă ştiinţă şi cercetare – cultură;
Calea metodologicǎ: Analiza critica a rezultatelor teoretice şi transferul acestora la
provocările practice; îndrumare;
Metoda celor trei cǎi poate fi cu siguranţă transferatǎ la alte cursuri de învăţământ,
deoarece aceasta este o abordare metodologicǎ care poate fi folositǎ în diverse
contexte. Dar aceasta cale este mai potrivitǎ pentru formarea cadrelor didactice sau a
altor specialişti care sunt implicaţi în transferul de cunoştinţe.
Aspecte privind participarea, angajamentul şi motivaţia nu pot fi evaluate deoarece
acesta este un proiect pilot. În orice caz, există doi participanţi care au luat deja parte la
un alt curs privind competenţele interculturale şi care sunt înscrişi la acest curs de Limbă
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şi cultură.
Avem elemente diferite în curs care încurajează participarea şi responsabilizarea, cum
ar fi grupuri de lucru constituite din cursanţi, punctul de plecare pe calea personalǎ îl
reprezintǎ experienţele personale, participanţii având rolul de cercetători şi experţi în
domeniul lor.
Sustenabilitatea depinde de evaluare; vor avea loc discuţii cu sponsorii sau alţi furnizori
de educaţie şi formare pentru profesori, în scopul oferiri acestui curs în mod regulat.
Un alt aspect de luat în considerare este posibilitatea de a adapta acest curs pentru alte
grupuri ţintă, cum ar fi funcţionarii publici care activează în domeniul relaţiilor cu publicul.
Rezultate/ Beneficii
Deoarece cursul se va încheia în luna noiembrie, nu avem încă o evaluare finală a
rezultatelor. Cu toate acestea, evaluarea intermediară este pozitivǎ. Cercetarea care
însoţeşte cursul furnizeazǎ participanţilor informaţii utilizabile în domeniu şi, de
asemenea, reflectǎ posibilele schimbǎri de perspectivǎ ale participanţilor din timpul
cursului. Aceste rezultate vor pune în lumină potenţialul real al cadrelor didactice,
precum şi potenţialul la nivel de instituţii în ceea ce priveşte adaptarea la diversitatea
lingvistică şi culturală. Acest lucru va evidenţia, de asemenea, obstacole, unele dintre
care pot fi depăşite cu ajutorul cursului, şi altele care pot fi doar dezvăluite, dar şi un alt
tip de bariere de natură structurală, acestea fiind în afara competenţei cadrelor didactice.
Întrebǎri de ordin practic
• Cum se formeazǎ practica şi realităţile cu care se confruntă cadrele didactice?
• Ce atitudini (idealul ideii de om şi cel educaţional) sunt reprezentate de către profesori?
• Cum poate sistemul şcolar să se adapteze la noile condiţii sociale?
Întrebări în legătură cu cursul (de evaluare)
• Ce schimbări pot fi observate în atitudinile şi practicile profesorilor în timpul cursului?
• În ce măsură sunt aşteptările faţǎ de curs satisfǎcute?
Cercetarea secundarǎ va fi o
parte a cursului, adică va avea
loc în mare măsură în timpul
alocat reflecţiei din cadrul
modulelor şi în anumite
porţiuni ale cursului. În acest
tip de cercetare, datele sunt
obţinute prin metode creative,
care sunt evaluate cu privire la
întrebări.
Se vor organiza 2-3 interviuri
iar informaţiile colectate vor fi
prelucrate pentru a oferi
informaţii asupra cursului.
De asemenea, participanţii
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sunt sprijiniţi pe bază de voluntariat în propriile lor acţiuni de cercetare în cadrul
atelierelor organizate în acest scop, iar discuţiile din timpul acestor evenimente de
mentorat sunt evaluate. Se aşteaptǎ de asemenea ca date relevante sǎ fie prezentate
sub forma unor dizertaţii.
Metode de colectare creativǎ de date:
• Postere (aşteptări de la curs, percepţia rolului propriu, ...), diagrame (topografie a
diversităţii regimurilor de limbǎ în instituţia de învăţământ, portrete lingvistice, agendă
...), / jurnal / înregistrări audio / imagini (momente importante legate de diversitatea
lingvistică şi culturală în procesul de predare)
Colectarea datelor prin interviuri:
• înregistrare, parafrazare şi transcrieri selectate, observaţii cu rol de îndrumare;
Datele de evaluare
• analiza calitativă de conţinut, analiza discursului, triangulare de date, triangulare de
cercetare, validare comunicativă.
Rezumat şi concluzii
Acest curs a fost dezvoltat plecând de la diverse cursuri pe tema competenţelor
interculturale şi se bazează pe experienţele acumulate în domeniul predării limbilor
străine în cadrul Institutului German pentru limba germanǎ ca a doua limbă. Aceasta
înseamnă că multe experienţe au fost încorporate în conceperea cursului.
Feedback-ul participanţilor până în acest moment confirmă caracterul inovator al
cursului, iar unele dintre obiective au fost deja îndeplinite.
Interesul faţă de subiect şi faţǎ de combinaţia "limbă şi cultură" este un factor important
pentru motivarea participantilor. Un alt factor este grupul de învăţare în sine,
eterogenitatea în ceea ce priveşte domeniile de aplicare pe de o parte, şi deschiderea
spre reflecţie privind experienţele personale practice pe de altă parte. Ponderea egalǎ
între reflecţia asupra experienţei personale şi introducerea de cunoştinţe noi este cu
siguranţă, de asemenea, un factor important care motivează angajamentul
participanţilor".

3.1.2 Formarea formatorilor
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Acest curs a fost conceput plecând de la premisa că nu există formatori calificaţi şi o
echipă internaţională de formatori pentru proiecte de formare europene în domeniul
tineretului. De la început, cursul a fost organizat de Interkulturelles Zentrum (IZ) în
strânsă colaborare cu reţeaua de Agenţii Naţionale şi Comisia Europeană. IZ a fost
Agenţia Naţională pentru Programul european Tineret în Acţiune la acel moment
(2000). În consecinţă, toate cursurile au fost finanţate până în prezent prin intermediul
fondurilor alocate programului Tineret în Acţiune. Participanţii nu trebuie să contribuie
financiar pentru a acoperi costurile cursului.
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Scopul major al acestui curs de formare este de a pregăti formatori care au
competenţele şi motivaţia de a contribui la îmbunătăţirea calităţii proiectelor din cadrul
programului Tineret în Acţiune al Uniunii Europene.
Obiectivele specifice sunt de a dezvolta la cursanţi:
aptitudini de proiectare şi implementare a activităţilor de formare vizând persoanele
•
implicate în activitǎţi pentru tineret şi alţi actori implicaţi în dezvoltarea şi
implementarea proiectelor din cadrul programului european Tineret în Acţiune,
aptitudini de cooperare în echipe internaţionale de formatori / facilitatori,
•
aptitudini de a depǎşi dificultǎţile rezultate din ambiguitate şi schimbare,
•
aptitudini interculturale
•
aptitudini de a facilita învăţarea conştientă,
•
aptitudini de a auto-direcţiona învăţarea.
•
De asemenea, programul urmăreşte
facilitarea înţelegerii contextului educaţional (adică educaţie non-formală, învăţarea
•
pe tot parcursul vieţii) în care se desfǎşoarǎ cursul,
încurajarea participanţilor să îşi dezvolte în continuare propria abordare de formare.
•
"Formarea formatorilor" este un curs destinat persoanelor care sunt implicate în activităţi
derulate cu tineri, formatori, precum personalul Agenţiilor naţionale din cadrul
programului Tineret în Acţiune al Comisiei Europene.
Caracterul de curs pe termen lung oferă posibilitatea de a oferi instruire centrată pe
proces şi cursant. Metodologia permite adaptarea procesului de învăţare la nevoile
participanţilor. Cursul porneşte de la asumpţia că participanţii au deja niveluri diferite de
competenţe şi, prin urmare, au nevoi diferite de învăţare.
Cursul îşi propune să sprijine în primul rând dezvoltarea aptitudinii de “a învăţa să înveţi”
pentru a întări capacitatea participanţilor de a-şi continua într-un mod auto-direcţionat
dezvoltarea profesională ca formatori dupǎ încheierea cursurilor.
Acest curs necesită o investiţie considerabilă de timp din partea participanţilor, de cel
puţin 57 de zile în total:
• 30 de zile de seminar (inclusiv timpul alocat călătoriei),
• 12 zile per ansamblu pentru proiectul de formare (activitǎţi pregătitoare, întâlnire
de pregătire, precum şi cursul propriu-zis),
• 15 zile (în medie 1-2 zile pe lună) pentru realizarea proiectului personal de
învăţare, e-învăţare, discuţii cu mentori, etc.
Programul a fost dezvoltat în 1999/2000, având aşadar o vechime de peste 2 ani.
Cursul se compune din următoarele elemente:
•
•
•
•

3 seminarii rezidenţiale (în total 26 zile) din septembrie până în iunie anul
următor,
proiect de formare practică internaţional în cadrul cǎruia cursanţii colaboreazǎ cu
alţi participanţi la curs,
un proiect personal de învăţare,
mentorat oferit de cǎtre un formator pe parcursul întregului an de învăţare,
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•

aspecte privind e-învăţare.

Metodologia se bazează pe principii de educaţie non-formală, cu un accent special pe
învăţarea în echipă, învăţarea procesului de învăţare şi pesprijiniriea proceselor
individuale de învăţare (învăţare prin mentorat).
Descrierea conţinutului cursului de formare:
Seminarii:
Seminar 1: seminarul iniţial este axat în principal pe stabilirea fundaţiei pentru întregul
curs: cooperarea în echipǎ; Programul Tineret în Acţiune şi contextul politic al cursului
(în special cetăţenia europeană); Dezvoltarea unui mediu adecvat de învăţare; Cum pot
învǎţa şi cum pot evalua învăţarea (Youthpass); aspecte esenţiale ale programului de
formare, dinamica grupului; Începerea pregătirii etapei de proiect; Identificarea unui
proiect personal de învăţare pentru următoarea etapă; Stabilirea obiectivelor de învăţare
pentru un an; Rolurile unui formator şi în final, dar nu în ultimul rând, formarea echipelor
de proiect.
Seminar 2: Bazat în mare parte pe nevoile de formare ale grupului, acest seminar va
oferi participanţilor ocazia de adezvolta în continuare aptitudini specifice de formare. Un
accent deosebit va fi pus pe munca în echipă, conceperea programului de formare,
învăţarea interculturală şi metodologie. Acest seminar va fi conceput ţinând cont de
cerinţele participanţilor. Acesta va oferi mai multe opţiuni pentru exersarea abilităţilor în
cadrul seminarului. Echipele de proiect vor avea şansa de a câştiga experienţă ca şi
grup în mai multe secţiuni ale programului.
Seminar 3: Este un seminar de evaluare şi de încheiere. Într-un mod relaxat participanţii
vor avea şansa de a evalua aspectele specifice ale proiectelor de formare, împreună cu
ceilalţi din grup. În plus, seminarul oferă oportunitatea de a reflecta asupra procesului de
învăţare individualǎ pe tot parcursul anului şi pentru a relua unele subiecte din cadrul
cursului formare sau de a organiza mici ateliere de lucru pe anumite aspecte. Nu în
ultimul rând acesta va facilita absolvirea cursului şi intrarea în următoarele etape ale
dezvoltării ca formator.
În mod normal, cursurile noastre de formare încep întotdeauna cu crearea unei
atmosfere de grup care stimuleazǎ învăţarea reciprocă - încredere, identificarea
resurselor fiecǎrui participant, principiile de interacţiune în grup, etc. Noi lucram foarte
mult cu resursele participanţilor în ceea ce priveşte cunoştinţele anterioare şi experienţa.
Pentru seminarul iniţial avem întotdeauna o cutie plină cu jocuri şi materiale pentru
jonglerii - pentru a sprijini interacţiunea în cadrul grupului. Cu ajutorul jongleriei
intenţionǎm sǎ stimulǎm utilizarea pǎrţii stângi, precum şi a pǎrţii drepte a creierului. În
plus, în cazul în care participanţii doresc, aceste activitǎţi le oferǎ posibilitatea de a
învăţa ceva nou în cadrul cursului, care nu este strict parte din curriculum. Partenerii
colaboratori ai cursului de formare sunt Salto Youth şi Interkulturelles Zentrum.
Participanţii care doresc să urmeze cursul de formare trebuie să îndeplinească
următoarele cerinţe:
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•
•
•

•
•
•
•

sǎ fi fost implicaţi cel puţin de trei ori într-o echipă de formatori, în proiectarea,
implementarea şi evaluarea unui curs de formare în cadrul educaţiei nonformale,
sǎ deţină experienţǎ internaţională, într-o funcţie de responsabilitate (nu doar ca
participant), în domeniul proiectelor Tineret în Acţiune/ muncă cu tinerii (cum ar fi
programe de schimb pentru tineri, proiecte EVS, etc),
să aibă potenţialul şi dorinţa de a dezvolta aptitutini de formare şi de a acţiona
după curs ca formatori europeni de tineri în proiecte de acţiuni şi/ sau pentru
cursuri de formare organizate de Agenţiile Naţionale ale programului Tineret în
Acţiune,
să arate iniţiativă şi dorinţa de a-şi auto-direcţiona propriul proces de învăţare,
să fie pregătiţi pentru a reflecta asupra propriilor convingeri şi asupra propriei lor
metode de abordare a activitǎţii de formator,
să fie pregătiţi pentru a dezvolta, implementa şi evalua un proiect internaţional de
formare (în cadrul programului Tineret în Acţiune), împreună cu alţi participanţi la
curs, ca parte a acestui curs de formare,
să fie în măsură să realizeze cursuri de formare în limba engleză.

În cadrul cursul lucrăm cu o varietate
de exerciţii care sprijinǎ învăţarea
experienţialǎ şi constructivistă:
grupuri de lucru, grupuri de reflecţie,
exerciţii de simulare, exerciţii de
rezolvare a problemelor, exerciţii de
team-building, chestionare, etc.
Cele mai importante "materiale" sunt
elementele practice ale cursului:
organizarea unor ateliere de lucru/
sesiuni în cadrul seminariilor
rezidenţiale, precum şi proiectul de
formare pe care trebuie să îl
conceapǎ, sǎ îl pună în aplicare şi
să îl evalueze în echipă împreunǎ cu
alţi participanţi la curs. În plus, participanţii au un LAB (Learning Achievement Book),
care serveşte ca un jurnal pe parcursul cursului.
Un material important pentru a sprijini învăţarea este un aşa-numitul "inventar de autoanalizǎ" - un instrument de auto-evaluare pe baza celor 7 competenţe cheie pentru
formatori stabilite de către echipa cursului de formare.
Cursul este foarte bine primit şi evaluat de către participanţi. În fiecare an există în jur de
100 - 120 cereri pentru 24 de locuri.
Limitǎrile pot fi privite din mai multe puncte de vedere.
Din punct de vedere al formatorului:
Având în vedere metodologia centratǎ pe participant, numǎrul de trei formatori la 24 de
participanţi este o provocare. Activitatea de mentorare a unui numǎr de opt cursanţi pe
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tot parcursul unui an este foarte solicitantǎ. Uneori, formatorii nu pot dedica mai mult
timp şi energie pentru nevoile unui singur participant aşa cum ar dori.
Din punct de vedere al cursantului:
Marea varietate în ce priveşte nivelul de expertiză, competenţe şi cunoştinţe anterioare
din cadrul grupului reprezintǎ provocări pentru participanţi în special pentru proiectele de
practică care implicǎ cooperare. Unii participanţi sunt aproape începatori în timp ce alţii
au 10 ani de experienţă sau chiar mai mult.
Din punct de vedere al managerului:
Recrutarea de participanţi se face numai de cǎtre Agenţiile Naţionale ale programului
Tineret în acţiune, care sunt finanţatorii programului. Prin urmare, ca manager al
cursului, provocarea constǎ în a satisface nevoile mai multor părţi interesate care au
adesea interese diferite. Aceste Agenţii Naţionale, ca organisme de selecţie şi finanţare
şi SALTO YOUTH (o reţea de 8 centre de resurse de lucru pe domeniile prioritare
europene în domeniul tineretului), ca instituţie coordonatoare influenţează cel mai mult
status quo-ul. Strategia lor în domeniul formării are un impact semnificativ asupra
cursului.
Marea diversitate în ceea ce priveşte experienţa, cunoştinţele anterioare şi captitudinile
în calitate de formatori în cadrul grupului participant pot fi considerate "probleme"
cruciale. Există întotdeauna un număr de participanţi pentru care cursul este prea dificil
– având uneori un impact negativ asupra participării şi învăţării altor participanţi.
Factorii esenţiali pentru gǎsirea de soluţii sunt, pe de o parte, comunicarea între
formatori şi cursanţi, iar pe de altǎ parte, organismele de finanţare. Documentaţia
cursului trebuie să respecte nevoile instituţiilor - astfel încât acestea să poată înţelege
mai bine care curs este potrivit pentru diverşi participanţi.
Descrierea detaliată a bunei practici
Cadrul metodologic este oferit de învăţarea constructivistǎ şi cea experienţială.
Învăţare constructivistă: Termenul se referă la ideea că elevii construiesc cunoştinţe
proprii - fiecare cursant construieşte înţelesul individual (şi social)- pe mǎsurǎ ce învaţă.
Învǎţarea este construirea înţelesului; nu există nici o altă formǎ de învǎţare.
Consecinţele acestui mod de abordare sunt de douǎ tipuri;
1) trebuie să ne concentrăm pe elev în gândirea despre învăţare (nu pe temă/ lecţia de
predat),
2) Nu există cunoaştere independentă de înţelesul atribuit prin experienţǎ (construit) de
către cursant, sau de comunitatea de cursanţi.
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Figura 1. Învǎţare experienţialǎ
[1] experienţǎ concretǎ
[2] observaţie şi reflecţie
[3] formarea conceptelor abstracte
[4] testarea în situaţii noi
Motivele alegerii acestei metodologii pot fi descrise după cum urmează: deoarece
participanţii sosesc la formare cu diferite bagaje de cunoştinţe, cu niveluri diferite de
experienţă anterioară şi, astfel având nevoi diferite de formare, a fost necesară
proiectarea unei metodologii care sǎ permitǎ satisfacerea acestor nevoi diferite - o
metodologie centrată cu adevărat pe cursant.
Formarea de formatori are avantajul că atât cursul în sine cât şi modul în care este
derulat reprezintă deja o "bazǎ de instruire" – un model în cadrul cǎruia pot fi inserate
multe informaţii despre felul în care trebuie sǎ se desfǎşoare formarea. Prin urmare,
folosim aşa-numita metodologie "aici-şi-acum" cu scopul de a utiliza experienţa comună
a cursului ca pe o sursă de învăţare pe cât posibil.
Aspectul cel mai original al programului l-am considerat accentul pe a învǎţă să înveţi. A
deveni formator este deci un proces pe termen lung, o dezvoltare profesionalǎ care se
desfǎşoară pe toatǎ durata vieţii – nu se încheie odatǎ cu absolvirea unui curs, sau douǎ
– trei cursuri. Multe dintre aptitudinile formatorilor sunt pe viaţǎ şi pentru toate aspectele
vieţii - comunicare, gândire critică, soluţionarea ambiguitǎţii, rezolvarea conflictelor,
interculturalitate, etc. Prin urmare, ne concentrăm foarte mult pe întărirea capacităţii de
direcţionare a propriei învăţǎri a formatorilor, pe conştientizarea faptului cǎ ei înşişi sunt
elevi şi sunt capabili să utilizeze resurse de învăţare.
Elemente cum ar fi proiecte personale de învăţare, proiecte de instruire practică şi
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învăţarea mentoratului sunt incluse în aceastǎ abordare metodologicǎ. În cadrul
seminarului sunt 2 zile gestionate în întregime de către participanţi în funcţie de nevoile
lor de învǎţare şi formare.
Cursul de formare oferă multiple posibilităţi pentru participanţi de a dezvolta aptitudini
pentru viaţă şi pe viaţǎ, cum ar fi comunicarea, competenţe interpersonale, de rezolvare
a conflictelor, a învăţa să înveţe. Faptul că în cadrul cursului trebuie sǎ planifice, sǎ
implementeze şi sǎ evalueze un curs internaţional de formare într-o echipă
internaţională sprijină dezvoltarea unor aptitudini, cum ar fi lucrul în echipă, rezolvarea
ambiguitǎţilor, soluţionarea conflictelor.
Dezvoltarea abilităţii de a învăţa să înveţi este esenţială pentru reuşita în viaţa privată şi
profesională. Acesta ajutǎ în luarea deciziilor în viaţǎ, actualizarea continuă a
competenţelor şi resurselor, adaptarea la condiţii schimbătoare.
Competenţele transversale pentru şi pe viaţǎ pe care insistǎ cursul, cum ar fi a învăţa să
înveţi, rezolvarea ambiguitǎţii pot fi transferate la multe alte medii educaţionale - în
special o metodologie bazată pe "a învăţa să înveţi" ar putea fi o caracteristică orizontală
pentru multe dintre activităţile de formare.
Cursurile de formare sunt
întotdeauna umplute la capacitate
maximă.
Cursanţii sunt în general activi şi
motivaţi. Întreaga noastră
metodologie (concentratǎ asupra
“învăţa să înveţi” şi învăţare autodirijată) se bazează în mare parte
pe motivaţia intrinsecă a
participanţilor. În cadrul
seminariilor avem alocat timp
pentru activitǎţi în care nu există
un program fix pentru toată lumea,
ci timp auto-organizat. De la
început stabilim faptul cǎ nu noi
suntem cei care evaluează, ci ei înşişi se vor auto-evalua – cursanţii sunt cei care
trebuie sǎ decidǎ ce doresc sǎ obţinǎ, şi cu cât mai mult vor investi, cu atât mai mult vor
obţine prin efortul depus. Acest lucru este valabil şi pentru învăţarea reciprocă.
Urmǎrind modul în care participanţii îndeplinesc sarcinile şi folosesc timpul autoorganizat, putem evalua gradul de motivaţie al acestora. În plus, în fiecare seară la
terminarea programului organizǎm aşa-numitele grupuri de reflecţie - grupuri fixe,
facilitate de un formator, care servesc în principal pentru a reflecta asupra activitǎţilor
zilei şi pentru a oferi posibilitatea de a elibera tensiuni, frustrǎri sau altceva care poate
bloca procesul de învăţare
Programul de formare se va derula până în 2013. În funcţie de deciziile din cadrul
programului Tineret în Acţiune, cursul de formare va fi prelungit sau nu.
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Rezultate/ Beneficii
Rezultatele/ beneficiile sunt măsurate în principal prin auto-evaluarea efectuată de către
participanţi. De asemenea, evaluarea de către participanţi şi echipǎ după fiecare
seminar rezidenţial şi evaluarea la sfârşitul cursului sunt esenţiale. Foarte adesea
participanţii învaţă lucruri mai multe sau diferite decât se aşteptau. Un element
surprinzător de învăţare pentru mulţi este aptitudinea lor îmbunătăţită de a învǎţa să
înveţe. Ei au o creştere a gradului de conştientizare a propriei persoane în ipostaza de
cursant, care este relevantǎ pentru dezvoltarea lor profesională şi personalǎ ca
formatori. Dupǎ cum am amintit la început, sfârşitul cursului este începutul etapei
următoare de învăţare şi dezvoltare, ca formator.
Rezumat şi concluzii
O metodologie cu adevărat centratǎ pe elev care vizează transferarea controlului către
persoanele adulte care învaţă. Cursul este conceput pentru înţelegerea conceptului de
învăţare pe toată durata vieţii - nu este un curs clasic de formare profesională care
declară la sfârşit cǎ participantul este acum un formator pe deplin calificat, ci
demonstrează nivelul de învăţare în termen de un an şi defineşte, de asemenea, zonele
în care există nevoie de îmbunătăţire şi dezvoltare.
Abordarea de învăţare de a învăţa motivează şi împuterniceşte participanţii pentru o mai
bună direcţionare a procesul de învăţare.
Abordarea este de a identifica potenţialul şi nu deficienţele participanţilor. O mulţime de
oameni sunt foarte competenţi, dar au foarte puţină încredere în sine şi în propriile
capacitǎţi. Noi punem mare accent în cadrul cursului pe consolidarea încrederii în sine a
participanţilor, astfel încât aceştia sǎ fie în măsură să îşi utilizeze pe deplin aptitudinile.
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3.2. Germania
Contextul general al educaţiei adulţilor din Germania
Educaţia adulţilor/ formarea continuă
Educaţia adulţilor în Germania are rădăcini şi tradiţii diferite; „lărgirea orizontului
persoanelor prin ştiinţele umaniste, educarea pentru emancipare şi înţelegere politică,
acţiune şi responsabilizare, precum şi educaţie socialǎ bazată pe valori, şi instruirea
pentru o performanţă mai bună în viaţa profesională şi privată. În prezent, termenii
„educaţia adulţilor" şi „educaţie continuă" sunt adesea folosiţi ca sinonime. În timp ce
termenul „educaţie continuă" are mai degrabă conotaţii profesionale, „educaţia adulţilor"
nu este, în general, orientatǎ spre profesie.
În anii 1970, "Deutscher Bildungsrat" a definit, educaţia adulţilor ca pe o continuarea sau
reluare a procesului de învăţare realizată după încheierea unei forme de educaţie şi a
unei faze intermediare de lucru. Criticii spun că această definiţie se concentrează
asupra educaţiei organizate şi formale, în timp ce fenomenul de învăţare la maturitate
apare într-o varietate de situaţii. Stagiarii şi studenţii din învăţământul superior nu sunt
consideraţi parte din educaţia adulţilor. În plus, în Germania se face o distincţie între
formarea profesională continuă şi formarea continuă de naturǎ generalǎ, politicǎ sau
culturalǎ. În orice caz, unul dintre principiile de bazǎ în domeniul educaţiei adulţilor este
participarea voluntară.
Responsabilitatea politică
În Germania, este responsabilitatea fiecărui stat federal să reglementeze aspectele
legate de educaţie şi cultură. Educaţia adulţilor/ educaţia continuă este mai puţin
reglementată de către stat decât alte domenii de educaţie. Este caracterizată printr-un
nivel ridicat de pluralism şi de concurenţă între furnizorii. Activitatea statului este limitată,
datorită reglementărilor federale. Deci, activităţile sale sunt în mare parte axate pe
stabilirea unor principii şi parametrii de bază şi pe introducerea de norme care să
garanteze faptul că activităţile sunt sprijinite şi organizate în mod corespunzător. Aceste
reguli sunt apoi încorporate în legile statelor federale. Unele state federale au o aşanumită "Erwachsenenbildungsgesetz" ( lege pentru educaţia adulţilor). Pentru referinţe,
informaţii despre documentul referitor la educaţia adulţilor din Thuringia (ThEBG) este
disponibil la www.thueringen.de/de/tmbwk/bildung/schulwesen/gesetze/ebg/.
Surse de finanţare
Având în vedere structura pluralistă a educaţiei adulţilor în Germania, finanţarea se
bazează pe o varietate de surse, cum ar fi:
- Statele federale şi comunităţile;
- Economia (privatǎ);
- Organisme de sponsorizare;
- Gospodării particulare;
- Agenţii federale de muncă;
- Proiecte ale UE sau ale ministerelor statelor federale sau de stat din Germania;
- Admitere.
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În anul 2000, valoarea cheltuielilor publice pentru educaţia adulţilor s-a ridicat la 36,7
miliarde EUR.
Principalii actori
Potrivit mai multor studii ale "Deutsches Institut für Erwachsenenbildung" (DIE/ Institutul
German pentru Educaţia Adulţilor), principalii actori implicaţi în furnizarea de educaţie
adulţilor în Germania sunt:
- Centre de educaţie pentru adulţi;
- Furnizori de educaţie bisericeşti;
- Furnizori de educaţie ai asociaţiilor şi camerelor patronale;
- Furnizori de educaţie ai sindicatelor;
- Furnizorii cu statut juridic aparţinând unei asociaţii;
- Alţi furnizori de educaţie publică de drept;
- Fundaţii;
- Alţi furnizori de educaţie funcţionând ca şi companii private.
Gamă largă de cursuri şi programe
Oferta este desigur la fel de vastă şi variată ca şi principalii actori implicaţi în furnizarea
de educaţie adulţilor. Aceasta se referă la programe generale, profesionale, civice,
culturale şi academice. Se poate participa la cursuri, prelegeri, seminarii zilnic sau
săptămânal, sau la cursuri desfăşurate în weekend sau la excursii de învăţare.
Subiectele acoperite de educaţia adulţilor sunt diferite. Acestea variază de la învăţarea
limbilor străine, la educaţie politică şi interculturală, educaţie pentru sănătate, artă, de
gătit, de utilizarea calculatorului şi de îmbunătăţire a competenţelor profesionale, inclusiv
cursuri concepute pentru a sprijini cursanţii pentru a obţine o diplomă.
Acţiuni pentru a atrage participanţi şi pentru a spori motivaţia
Acţiuni pentru atragerea de participanţi
Pentru a atrage participanţi, furnizorii utilizeazǎ diferite metode, cum ar fi:
- Programe proiectate profesional
- Înfiinţarea de centre de educaţie a adulţilor
- Cooperarea cu diferite organizaţii şi instituţii, cum ar fi biblioteci, şcoli, fundaţii, etc
- Utilizarea noilor forme de comunicare media, cum ar fi internet, calculatoare, retele
sociale, YouTube
- Publicitate la nivel regional şi naţional (reclame la radio, publicitate în cinema ...) –
Acţiuni pentru ameliorarea motivaţiei pentru participare şi persistenţă în procesele de
învǎţare continuǎ
-Furnizarea de certificate de absolvire, cum ar fi (teste de limbă) Telc, examene
Cambridge, Xpert
- Sprijin financiar (bonus educaţional)
- Consiliere
- Efort constant pentru profesionalizarea profesorilor şi instructorilor
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- Efortul de a oferi cursuri moderne
- Diferite tipuri de învăţare, cum ar fi excursii de învăţare, cursuri cu program flexibil
(curs de zi, curs seral, etc), adaptarea de emisiuni TV, cum ar fi concursuri de gǎtit sau
cina cu o persoanǎ necunoscutǎ, cursuri pentru grupuri ţintă specifice (persoane peste
50 de ani, cursuri de pregătire pentru elevi, părinţi etc)
Bibliografie
1. Bundesministerium für Bildung Forschung und (BMBF) (Hrsg.) (2006): Weiterbildung
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Stuttgart
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URL: www.thueringen.de/de/tmbwk/bildung/schulwesen/gesetze/ebg/

3.2.1 Învăţare combinată
Furnizor: Şcoala de formare vocaţională pentru turism - Berufsschule für Tourismus
Adresa Web: http://www.berufsschule-tourismus.de/bft/berufsausbildung/staatlichanerkannter-touristikassistent
Formator: Paula Gómez Hernández, paumgh@yahoo.de
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Metoda învăţării complexe este utilizată de profesoara de
limba spaniolă Paula Gomez în cursul de Limba spaniolă,
nivel intermediar, ca parte a programului de calificare în
meseria „Asistent turism internaţional”. În clasă, profesoara
combină predarea directă cu e-învăţaree-învăţare, abordare
denumită Învăţare combinată (Blended Learning). Această
abordare există din anii 1990. Cursul de limba spaniolă
durează un an. Participanţii la curs sunt trei femei tinere cu
vârste între 20 şi 25 ani, care deţin diplome de absolvire a
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liceului, ceea ce le califică pentru admitere în învăţământul superior.
Cursul se desfăşoară la “Berufsschule für Tourismus” (Şcoala vocaţională pentru
turism), o şcoală privată din Berlin, Germania. În timpul fazei de e-învăţare formatorul
oferă îndrumare şi sprijin celor care învaţă, oriunde s-ar afla aceştia.
Formatorul are 10 ani de experienţă în predarea limbii şi aproximativ doi ani de
experienţă în folosirea metodei Învăţării combinate.
Obiectivul major al cursului este învăţarea limbii spaniole. Participanţii probabil că se vor
califica pentru programul de practică din Spania, ceea ce le va facilita în continuare
învăţarea limbii.
În general participanţii pot să îşi îmbunătăţească abilităţile de comunicare. Prin metoda
învăţării combinate pot avansa şi în folosirea diferitelor medii de comunicare.
Învăţare combinată combină în mod ideal caracteristicile pozitive ale abordării de eînvăţare şi ale predării directe, de exemplu prin contracararea absenţei interacţiunii
sociale specifice pentru e-învăţare cu interacţiunea socială specifică predării directe.
Facilitează de asemenea schimbul de informaţii depăşind limitările spaţiului în
combinaţie cu schimbul de experienţe directe, jocul de rol şi întâlnirile personale
caracteristice activităţilor de grup de la clasă.
Cele două metode trebuie combinate în funcţie de obiectivele de învăţare şi nevoile
celor care învaţă. Pentru a obţine un rezultat ideal, formatorul şi cursanţii trebuie să cadă
de acord asupra împărţirii responsabilităţii asupra învăţării. De asemenea, pentru a avea
succes este nevoie de un mediu securizat, confortabil şi bine echipat.
Combinaţia de e-învăţare şi formare directă trebuie să se bazeze pe un model de
instruire concret şi trebuie să se constituie în mai mult decât simpla sumă a
componentelor individuale.

Grup ţintă

Obiective de
învăţare

Faze ale învăţării
autodirecţionate
Faze ale instruirii directe
Resurse tehnologice

Modelul de instruire
concret al Învă ării
combinate:
Combinaţie de e-învăţare
şi formare directă care
reprezintă mai mult decât
suma componentelor
individuale

Figura 2: Modelul programului de Învăţare combinată
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Descrierea detaliată a bunei practici şi a rezultatelor/ beneficiilor
Metoda învăţării combinate poate fi folosită în mai multe feluri. Modalitatea în care
Doamna Gomez o foloseşte la lecţiile de limba spaniolă este următoarea: dânsa predă
module de câte patru lecţii în care cursanţii au de realizat un proiect de echipă. Cu acest
scop, dânsa le oferă sarcini detaliate.
În primul rând, formatoarea sau cursanţii oferă sugestii pentru tema proiectului, de
exemplu: o anumită ţară, o cultură care îi interesează în mod deosebit sau articole de
presă, etc. Apoi formatoarea le oferă vocabularul specific domeniului turismului legat de
tema respectivă.
Următorul lucru este căutarea informaţiilor pe Internet, ceea ce se întâmplă în clasă.
Căutând informaţii pe pagini în limba
spaniolă, cursanţii învaţă cuvinte şi reţin
informaţii despre diferite ţări şi culturi.
După ce formatoarea oferă structura
modului de lucru în echipă, cursanţii îşi
dezvoltă proiectul. În acest timp, ei
folosesc cuvintele indicate de către
formator. Dacă e nevoie, proiectul poate fi
continuat şi acasă. În timpul acestei etape
de învăţare independentă, formatoarea
poate oferi sprijin suplimentar în ceea ce
priveşte aspectele gramaticale şi de
vocabular, şi de asemenea exerciţii prin
care să se însuşească aceste aspecte şi prin care să se intensifice achiziţiile cursanţilor.
În acest scop, se poate utiliza platforma de e-învăţare de la Şcoala Profesională de
Turism.
La următoarea întâlnire, fiecare grup susţine o prezentare a produsului lor. Acest produs
poate fi de tipul IT, sau un afiş sau orice alt produs asemănător. Formatoarea şi ceilalţi
cursanţi oferă feedback după ce urmăresc prezentarea. Prezentarea este în general
urmată de un schimb de idei,opinii şi reflecţii asupra celor învăţate. Se oferă de
asemenea exerciţii suplimentare pentru cei care au nevoie să îşi dezvolte abilităţile de
utilizare a anumitor aspecte ale gramaticii sau vocabularului.
Dna Gomez a ales să utilizeze abordarea învăţării combinate în cadrul cursului de limbă
spaniolă deoarece şcoala promovează această abordare şi are dotările tehnice
necesare. Dimensiunea redusă a grupului este o precondiţie bună pentru utilizarea
învăţării combinate. Prin combinarea etapelor de auto-învăţare bazate pe IT,
formatoarea poate să interacţioneze cu un alt grup la care predă în şcoală în acelaşi
timp. Ea priveşte aceasta ca pe un avantaj, deoarece participanţii pot lucra independent
cu new media şi ea le poate oferi îndrumare şi instrumentele lingvistice în timpul formării
faţă-în-faţă. În plus, participanţii exersează munca în echipă şi schimbul de idei în cadrul
proiectului, aspecte pe care ea le priveşte de asemenea ca aducând un plus.
Cursul de limbă se adresează doar participanţilor la formarea vocaţională. Pentru a
putea lua parte la aceasta, trebuie să deţină o diplomă de liceu din Germania care îi
califică pentru admiterea la facultate. În plus, ei sau părinţii lor trebuie să fie capabili să
plătească taxa de şcolarizare.
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Şcolile de formare vocaţională din Germania sunt publice. O formare vocaţională este
formată de obicei dintr-o etapă de lucru într-o companie sau instituţie şi formare la
şcoală (sistem dual de educaţie). Una dintre dificultăţile identificate de către cursanţii
intervievaţi este lipsa de şcoli publice şi ofertele pe care le au acestea (în acest caz
diversitatea de cursuri de limbă străină).
În genera, lipsa practicii în companii sau instituţii ca şi parte a formărilor vocaţionale este
de asemenea o problemă în Germania. Din cauza acestui fapt, a crescut numărul de
oferte ale şcolilor private, unde adeseori cursanţii nu sunt integraţi în procesele reale de
muncă, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru sistemul dual de educaţie.
Învăţarea combinată este o metodă de predare care poate fi utilizată de către oricine.
Partea de e-învăţare necesită un calculator acasă sau în mod ideal la clasă şi dacă este
posibil o platformă de e-învăţare. De obicei, în Germania, şcolile private sunt mai bine
echipate, ceea ce îi dezavantajează pe cursanţii adulţi cu resurse financiare limitate.
Pentru a include grupuri care provin din contexte sociale mai sărace, se pot crea grupuri
de lucru în funcţie de resursele tehnice pentru asigurarea faptului că toată lumea are
acces la un calculator. Instituţiile mai slab echipate pot transfera partea de e-învăţare
acasă la participanţi, dacă este necesar, în grupuri de lucru. De obicei partea de instruire
faţă-în-faţă poate avea o pondere mai mare decât cea de e-învăţare (vezi figura 2).
Combinarea e-învăţării cu instruirea directă poate fi privită ca o inovaţie deoarece
utilizează într-un mod nou new media şi datorită utilizării aspectelor pozitive ale ambelor
metode. Potrivit d-nei Gomez, utilizarea new media sprijină individualizarea învăţării
deoarece oferă cursanţilor posibilitatea înţelegerii conţinutului pe diferite căi, nu doar pe
o cale lineară. În cazul acestui curs de limbă spaniolă, metoda învăţării combinate poate
fi utilizată într-un mod ideal prin intermediul echipamentului disponibil în şcoală.
Dacă este vorba de orientare către practică, învăţarea limbii spaniole este foarte
relevantă pentru cursanţi, deoarece o pot utiliza în cadrul stagiilor de practică şi ulterior
în munca în sectorul turismului. Prin combinarea lucrului în grup şi a instruirii faţă-în-faţă
prin învăţare combinată îşi pot îmbunătăţi de asemenea aptitudinile de comunicare şi
utilizare a calculatorului.
Învăţarea combinată poate fi utilizată în multe alte contexte în afară de cursurile de
limbă. Pentru e-învăţarea, furnizorul sau cel puţin cursanţii trebuie să deţină calculatoare
şi conexiuni la internet. Formatorul trebuie să îndrume participanţii în timpul etapei de eînvăţare. Pentru aceasta, în mod ideal trebuie realizată o platformă de e-învăţare prin
care formatorul poate furniza la orice oră şi de oriunde s-ar afla informaţii şi materiale
suplimentare, deschide discuţii on-line, realiza chestionări, etc. Şcoala Profesională de
Turism oferă resursele sale tehnice doar cursanţilor proprii, dar există software open
source cu ajutorul căruia se poate crea relativ uşor o platformă de e-învăţare.
De obicei, învăţarea combinată este eficientă doar dacă cursantul este motivat intrinsec
şi acceptă solicitările afective ale învăţării. Participanţii la curs sunt foarte motivaţi,
datorită alegerii auto-determinate a temelor şi a procesului de lucru. Formatorul încearcă
de obicei să ofere teme care sunt relevante pentru experienţa participanţilor.
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Un alt factor care transferă controlul către participanţi este că aceştia pot vedea
avantajele directe pe care le vor avea, utilizarea limbii spaniole pentru munca lor şi în
cadrul stagiului de formare pe care trebuie să-l realizeze în Spania.
Nu se poate aprecia dacă cursanţii urmează mai mult timp cursul datorită utilizării
învăţării combinate deoarece structura este dată deja în cadrul acestui program de
formare profesională. În cadrul interviurilor, participanţii au apreciat utilizare învăţării
combinate şi o recomandă tuturor furnizorilor de educaţie pentru adulţi.
Flexibilitatea este un aspect important în oferirea de motivaţie şi încurajarea
participanţilor să continue procesul de învăţarea pe toată durat vieţii. În cele 13 interviuri
realizate de către Iberika, acest factor a fost menţionat de mulţi dintre formatori şi
cursanţi.
Cursul poate fi considerat incluziv social deoarece furnizează abilitatea de a comunica în
alte limbi, ceea ce poate îmbunătăţi perspectivele de găsire a unui loc de muncă de
exemplu, mai ales în domeniul turismului. Prin învăţarea despre diferite culturi, buna
practică promovează într-o anumită măsură gândirea critică. Se poate reflecta asupra
propriei culturii şi asupra celor străine. Prin utilizarea metodei învăţării combinate,
culturile străine pot fi integrate ma uşor în formare.
Cursantele: Alina Winkler şi Virginia Falkner
După cum a declarat Dna Gomez,
promovează munca cooperantă prin
organizarea şi punerea în aplicare a
proiectelor în echipe. În cadrul acestui proces,
participanţii pot face un schimb de idei şi
experienţe.
Motivează cursanţii, deoarece în etapa de eînvăţare îşi pot asuma responsabilitatea
pentru propriul proces de învăţare.
Rezumat şi concluzii
„Eu consider că învăţarea combinată este foarte sustenabilă deoarece combină
caracteristicile pozitive ale instruirii faţă-în-faţă cu cele ale e-învăţării şi contribuie la
motivare participanţilor. Cred că utilizarea sa va creşte în viitor deoarece utilizarea new
media va creşte. New media va fi utilizată într-un mod mai bine gândit, cum ar fi
învăţarea combinată, pe baza unui mode de instruire concretă. Învăţarea combinată va
deveni tot mai importantă pentru formările profesionale, universităţi şi instituţii de
educare a adulţilor. Pentru o mai bună înţelegere a procesului de învăţare şi prin urmare
a eficienţei învăţării combinate, este nevoie ca cercetarea pedagogică să avanseze în
continuare. Pentru aceasta, pot fi oferite instrumente şi sprijin formatorilor pentru a-i
ajuta să organizeze şi dezvolte abordări de învăţare combinată care sunt mai mult decât
o alternativă pragmatică. Mai mult, învăţarea limbilor va deveni şi mai semnificativă în
această perioadă a globalizării şi a contopirii comunităţii europene. Furnizarea va trebui
şi va fi orientată către metode de predare moderne şi inovatoare.” (Dna. Gomez)
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3.2.2. De la coexistenţă la cooperare
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
În 2005, Ministerul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi a introdus noile reglementări
pentru naturalizare. Pentru a deveni cetăţeni germani, migranţii trebuie să treacă două
teste: a) nivelul B1 în limba germană şi b) testul de naturalizare. În scopul sprijinirii
migranţilor pentru a promova ambele teste, a fost introdus de către Minister aşa-numitul
„curs de integrare". Cursul este format din 600 de unităţi de învăţare pentru limba
germană ca a doua limbă şi 45 de unităţi de „orientare". Subiectele acoperite de
acestea din urmă sunt „politică şi democraţie", „istorie şi responsabilitate", precum şi
„oameni şi societate". Scopul este de a dezvolta capacitatea de comunicare a
imigranţilor în mod corespunzător, precum şi de a se integra în societatea germană.
Integrarea migranţilor în societate este o provocare din cauza diverşilor factori implicaţi.
Proiectul „De la coexistenţa la cooperare", a fost dezvoltat Pe baza cursurilor statutare
de integrare cu scopul de a îmbunătăţi integrarea migranţilor.
În cadrul unui curs „normal" de integrare, motivaţia de a învăţa limba germană scade în
mod semnificativ după 3 luni. Participanţii se întreabǎ de ce ar trebui să înveţe limba.
"Ce pot face cu cunoştinţele mele de germană după aceea?" Exact în acest moment
intervine proiectul. După trei luni cursul de limbă va fi suspendat, iar participanţii au
şansa de a efectua un stagiu de practică într-o companie localǎ, cum ar fi un restaurant
sau o grădiniţă. Acest stagiu contribuie la consolidarea vocabularului lor german, şi le
oferǎ posibilitatea de a-şi crea o ideea despre unu posibil loc de muncă, etc. Astfel,
creşte motivaţia lor pentru învăţarea limbii şi integrare. Stagiatura este monitorizată de
către pedagogi sociali.
Proiectul „De la coexistenţa la cooperare", a fost dezvoltat ca un proiect pilot al Centrului
de Educaţie pentru Adulţi din Apolda. Apolda este un mic oraş în Thuringia de Est.
Proiectul pilot a fost realizat în 2007. Testarea a fost un mare succes, astfel încât în
2008, Asociaţia Centrelor de educaţie pentru adulţi din Thuringia a preluat proiectul pilot
pentru a-l utiliza la un nou nivel.
Obiectivele proiectului „De la coexistenţa la cooperare" sunt de a:
- spori succesul integrării
- îmbunătăţi competenţele profesionale ale migranţilor
- îmbunătăţi integrarea migranţilor în cadrul comunităţii/ oraşe.
Pe lângă scopul concret de a integra cu succes şi de a îmbunătăţi competenţele
migranţilor, proiectul îşi propune pe de altă parte sǎ dezvolte în continuare activitatea de
integrare profesională în cadrul centrelor de educaţie a adulţilor dinThuringia.
Cursul iniţial dezvoltat de către Centrul de Educaţie pentru Adulti din Apolda a servit
drept model pentru alte cursuri create de centre implicate în educaţia adulţilor. Noile
cursuri s-au concentrat de asemenea pe consolidarea cooperării cu companiile din
regiune, cu scopul de a reduce timpul şi efortul necesar obţinerii de locuri de stagiaturǎ
pentru participanţi.
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Descrierea detaliată a bunei practici
Cursul De la coexistenţǎ la cooperare este conceput din 6 părţi:

În cadrul cursului, participanţii îşi vor putea testa capacitatea de utilizare a limbii în
situaţii concrete, cum ar fi consultări cu un pedagog social, precum şi în cadrul stagiului
de practică şi cu ocazia prezentǎrii finale. Utilizarea ITC, precum şi a altor mijloace, cum
ar fi TV, video sau CD-uri, oferă o gamă largă de oportunităţi de practică.
După cum s-a menţionat mai sus, motivaţia de a învăţa limba germană scade în mod
semnificativ după 3 luni în cazul unui curs de „normal" de integrare. Exact în acest
moment intervine acest proiect. După trei luni cursul de limbă va fi suspendat, iar
participanţii au şansa de a efectua un stagiu de practică într-o companie localǎ. Acest
stagiu durează 6 săptămâni. Cursul de integrare va fi relua după finalizarea stagiului de
practică. Cursul este completat cu o analiză a potenţialului competenţelor profesionale,
precum şi cu o prezentare finală.
Stagiul social de învăţare a limbii
Durata stagiului de practică este de 6 săptămâni. Este planificat ca stagiu de practică
full-time, astfel că participanţii trebuie să lucreze 8 ore pe zi. Scopul stagiului este de a
consolida competenţele de limbǎ germană ale cursanţilor, precum şi de a exersa
structura limbii învăţate şi a depǎşi barierele lingvistice. Acest lucru va fi realizat printr-o
implicare eficace şi independentǎ în cadrul unei echipe vorbitoare de limbă germană. În
plus, stagiul oferǎ cursanţilor o bună oportunitate de a cunoaşte aspecte culturale
specifice ale muncii şi vieţii de zi cu zi într-un mediu vorbitor de limba germană .
Numǎrul de ore prestate, precum şi domeniul de activitate vor depinde de interesul şi
abilităţile fiecǎrui participant. Este important ca participanţii să desfǎşoare stagiul
continuu. Datorită faptului că cunoştinţele lingvistice ale participantilor se limitează cel
mai probabil, numai la elementele de bază, este importantǎ asigurarea unei monitorizǎri
social-pedagogice intensive de cǎtre facilitatorul cursului.
• O dată pe săptămână, este programatǎ o zi de consultare, care se desfăşoară la
centrul de educaţie pentru adulţi. Acest lucru este important pentru a facilita reflexia
asupra cunoştinţelor de limbǎ şi abilităţilor sociale, dar şi pentru consolidarea grupului de
învăţare.
• procesul de auto-reflexie este susţinut de utilizarea de jurnale pentru stagiul de
practică, precum şi a portofoliului de limbi europene şi „profilpass". Cu toate acestea,
auto-reflexia necesitǎ monitorizare intensivǎ.
• Responsabilităţile şi sarcinile monitorului socio-pedagog sunt de a clarifica şi controla
sarcinile stagiarilor din munca de zi cu zi, progresul lor, precum şi de a menţine legătura
cu firma care oferă locurile de practică.
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Analiza potenţialului profesional
Analiza potenţialului se desfǎşoarǎ timp de 2 săptămâni. Aceasta constǎ în identificarea
punctelor forte, analiza punctelor slabe, precum şi evaluarea aptitudinilor cheie şi
specifice, care sunt relevante pentru o anumitǎ profesie. De asemenea, include o
reconciliere a intereselor şi abilităţilor.
Acest segment include, de asemenea:
• Consultarea referitoare la calificǎrile existente şi recunoaşterea diplomelor din ţara de
origine;
• Evaluarea aptitudinilor pentru piaţa forţei de muncă.
• Evaluarea aptitudinilor se efectuează în cadrul grupului de lucru, precum şi prin
interviuri individuale. Aceasta acoperă, de asemenea, instruire intensivǎ pentru
obţinerea unui loc de muncă şi sprijin pentru participanţi în pregătirea dosarului de
candidatură.
Prezentarea finală
Prezentarea finală oferă participanţilor oportunitatea de a demonstra unui public mai larg
ceea ce au realizat în cadrul cursului de integrare. Este platforma pentru prezentarea
impresiilor, a experienţelor şi rezultatelor în faţa tuturor participanţilor şi partenerilor
implicaţi, cum ar fi pedagogi sociali, profesor/ formator, furnizorii de locuri pentru practică
precum şi reprezentanţi din mass-media localǎ.
Cursul este planificat după cum urmează:

1.

Prima parte a cursului de integrare 500 de unităţi de predare a germanei ca a doua
limbă
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2.

stagiu de practică 6 săptămâni (8 ore în câte 4 zile pe săptămână) + o supervizare
dată pe săptămână

3.

partea a doua a cursului de integrare 100 de unităţi de predare a limbii germane ca
şi a doua limbă + 45 de unităţi de predare a unui curs „de orientare”

5.

analiza potenţialului 2 săptămâni incluzând analiza punctelor forte şi a celor slabe;
evaluarea aptitudinilor cheie; formare pentru interviul pentru un loc de muncă

6.

Prezentare finală

Planul de curs descris mai sus nu este un concept rigid. Acesta poate fi modificat în
funcţie de nevoile şi opţiunile cursanţilor, precum şi ale centrului de educaţie. De
exemplu, unele centre l-au modificat, astfel încât cursul de integrare sǎ fie livrat în bloc.
Deci, stagiul de practică a început imediat după ce cursul de limba s-a încheiat.
Pe lângă scopul concret de asigura integrarea cu succes şi îmbunătăţirea aptitudinilor
migranţilor, proiectul îşi propune să promoveze munca de integrare profesională în
cadrul centrelor de educaţie pentru adulţi din Thuringia. Pentru a atinge ultimul obiectiv,
centrele oferă educaţie în continuare pentru cadrele didactice implicate/ formatori şi
asistenţi sociali. Profesioniştii implicaţi au beneficiat de formare pentru a utiliza conceptul
de evaluare a aptitudinilor „permis de profil (profile pass)", precum şi a portofoliului de
limbă europeană. Proiectul a inclus, de asemenea, formare care vizează dezvoltarea
abilităţilor de comunicare culturalăe (Xpert CCS), precum şi activitatea de supraveghere
şi supervizare a întâlnirilor echipei de proiect pentru personalul implicat.
Rezultate/ Beneficii
Potrivit evaluǎrii proiectului, cursurile care au avut loc în 2008 şi 2009 au avut succes.
Creşterea ratei de succes pentru cursul de integrare
Participanţii şi-au îmbunătăţit în mod clar abilităţile de limbă germană, în special
abilităţile lor de vorbire (despre subiecte din viaţa de zi cu zi) care s-au îmbunătăţit în
mod semnificativ. Din numărul total de participanţi, 50% au obţinut rezultate peste medie
la examenele orale.
Îmbunătăţirea competenţelor profesionale
Participantii au dobândit înţelegerea stilului de muncă concret şi au dezvoltat propriile lor
stiluri de muncă în aspecte cum ar fi punctualitatea şi îndeplinirea sarcinii atribuite întrun anumit interval de timp. Există competenţe care au fost descrise şi discutate în cursul
de pregătire pentru interviuri de angajare. Companiile care au oferit stagii de practică au
estimat că aproximativ 75% dintre participanţi şi-au sporit cunoştinţele în ceea ce
priveşte abilităţile necesare pentru a lucra într-o societate germană. De asemenea, 20%
dintre companiile care au avut stagiari s-au arătat interesate să-i angajeze permanent.
Îmbunătăţirea gradului de integrare în cadrul comunităţilor
Mulţumitǎ cursului de integrare, precum şi stagiaturii, 75% dintre participanţi considerǎ
că au perspective de integrare mai mari decât la începutul proiectului. Dintre angajaţii
intervievaţi care au lucrat la companii care au oferit stagii de practică, 50% au declarat
că în urma experienţei de lucru împreună cu migranţii sunt mai deschişi faţă de
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coabitarea cu migranţi şi compania acestora.
Cursul de formare încurajează, cu siguranţă, participanţii să înveţe limba germană. De
asemenea, acesta încurajează cursanţii să se descurce pe piaţa muncii, cu propriul lor
viitor şi o posibilǎ carieră. Ei câştigǎ încredere în sine şi experienţǎ în utilizarea limbii, în
munca de zi cu zi, se familiarizeazǎ cu un interviu de angajare şi cu aplicarea pentru un
loc de muncă, etc.
În plus faţă de efectele pozitive asupra curanţilor, sunt, de asemenea înregistrate
progrese ale centrelor de educaţie pentru adulţilor. Astfel, proiectul a ajutat la
colaborarea companiilor locale cu centrele de învăţământ pentru adulţi şi crearea de
reţele între părţile interesate.I. Mai mult decât atât, prin formarea personalului lor
implicat, centrele de educaţie pentru adulţi au fost în măsură să-şi lărgească gama de
servicii pentru migranţi (de exemplu prin includerea consilierii).
Au existat o serie de obstacole întâlnite. Potrivit cadrelor didactice, un număr de
potenţiali participanţi nu au dorit să ia parte la curs, datorită faptului că unii şi-au
exprimat teama că cunoştinţele lor de limba germană nu sunt adecvate. Alţii, mai ales
cei care au beneficiat deja de formare profesională în ţara lor de origine, au refuzat să
lucreze într-o companie ca stagiari.
Rezumat şi concluzii
Combinaţia de învăţare a limbilor străine, stagiaturǎ (îmbunătăţirea competenţelor
profesionale) şi evaluarea aptitudinilor şi competenţelor poate fi văzută ca o inovaţie,
cele mai multe cursuri fiind axate doar pe învăţarea limbilor străine, fără o legătură
directă cu viaţa de zi cu zi şi cu locul de muncă. Cursul a crescut şansele migranţilor de
integrare pe piaţa localǎ a muncii.
Strategia adoptată în acest curs poate fi cu siguranţă transferatǎ la alte grupuri ţintă,
cum ar fi analfabeţi sau tineri cu nivel redus de educaţie. Combinaţia de învăţare,
practică profesională şi auto-evaluare este foarte atractivǎ şi extrem de motivantǎ pentru
cursanţi.

36

3.3 Italia
Contextul general al educaţiei adulţilor din Italia
Italia nu poate ţine pasul cu Europa în domeniul educaţiei şi al educaţiei adulţilor. Ne
situǎm pe poziţii inferioare în evaluările referitoare la nivelul de alfabetizare şi aritmeticǎ
elementară, familiarizare cu noile tehnologii şi grad de participare la sistemul de formare
pentru adulţi, în special în ceea ce priveşte persoanele mai puţin educate. O treime
dintre tinerii între 20 şi 29 ani nu au obţinut o diplomă de şcoală primară, şi doar 1%
dintre persoanele între 24 şi 65 de ani participă la învăţarea continuă, în comparaţie cu
media europeană de 2,3%.
Guvernul italian nu alocă suficiente resurse pentru educaţia adulţilor. Deşi arena italianǎ
este plinǎ de iniţiative legate de educare şi formare profesională, este nevoie de un
proces de raţionalizare şi de consolidare. Astăzi, acest patrimoniu este în pericol să se
disperseze, deoarece îi lipseşte un cadru cuprinzător de referinţă, precum şi strategii
solide şi finanţare corespunzǎtoare. În plus, acordul între stat, autorităţi locale şi
regionale, semnat în martie 2000, a fost complet ignorat. Acordul, privind transpunerea
orientărilor UE referitoare la societatea bazată pe cunoaştere, a pus bazele pentru
construirea unui sistem integrat în ţara noastră de a instrui cetăţenii locali la maturitate.
Educaţia non-formală italianǎ a început, odată cu instituţia Università della Terza ETA
(Universitatea vârstei a treia). Învăţarea continuă a găsit în această ţară moduri diferite
de progres, prin adoptarea unor canale diferite, cum ar fi actualizarea educaţiei continue,
clase de remediere în şcoală, voluntariatul social şi cursuri de seară pentru adulţi, clase
speciale pentru imigranţi şi refugiaţi, e-învăţare, egalitate de drepturi şi de oportunităţi în
clase pentru femei, asociaţii de mediu, cursuri pentru timpul liber, etc.
Toate aceste instituţii se dezvoltǎ independent, fără sprijinul organizaţiilor naţionale sau
locale: lipsa muncii în echipă şi cooperării sancţioneazǎ, prin urmare, această lucrare în
curs de desfăşurare, care, la rândul său, nu satisface aşteptările publicului şi, uneori,
chiar iroseşte resurse. Instituţiile de stat şi private ar trebui să lucreze împreună pentru a
aduce la zi oferta, priorităţile stabilite şi standardele de calitate, inclusiv în favoarea
minorităţilor şi a grupurilor dezavantajate. Pentru moment, acest lucru nu se întâmplă în
Italia şi instituţiile noastre prezente sunt adesea responsabile de confuzia existentă în
continuare în toate aceste iniţiative care de multe ori se suprapun.

3.3.1. Învăţăm despre noi prin cultură - LAUTC
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
LAUTC demonstrează nevoia de dezvoltare a dialogului intercultural, în cadrul
comunităţilor locale europene, cu scopul de a crea o identitate europeanǎ incluzivă de
promovare a patrimoniului cultural comun şi a importanţei diversităţii culturale.
„Înţelegerea dimensiunilor multi-culturale şi socio-economice a societăţilor europene şi
modul în care identitatea culturală naţională interacţionează cu identitatea europeană
37

este esenţială", se afirmă în Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului
privind competenţele cheie pentru învăţarea continuă.
Tipul de formare utilizatǎ pentru punerea în aplicare a acestui curs este educaţia nonformală.
Principalele obiective pentru participanţi sunt:
1. să intre sau să re-intre în sfera de învăţământ;
2. sǎ conştientizeze valoarea patrimoniului lor cultural;
3. sǎ inoveze cu ajutorul oportunităţilor oferite de IP (prin strategia şi metodologia testate
efectiv în diferite contexte, devenind astfel bune practici), adaptate la nevoile lor de
învăţare interculturală;
4. sǎ încurajeze coeziunea socială prin îmbunătăţirea competenţelor lor interpersonale,
interculturale şi sociale.
La nivel local, programul de formare a durat un an, în timp ce la nivel global durata a fost
de doi ani (1 decembrie 2007 - 30 noiembrie 2009).
LAUTC s-a derulat în trei faze:
Prima fazǎ: de analiză a nevoilor de învăţare interculturală şi dezvoltare a unei strategii
la nivel UE şi metodologiei pentru evenimente culturale;
A doua fazǎ: derularea de evenimente culturale pe teritoriul UE, cu ajutorul strategiei şi
metodologiei dezvoltate;
A treia fază: evaluare şi diseminarea strategiei şi metodologiei care a rezultat în bune
practici prin crearea de materiale şi realizarea unui seminar la nivel UE.
Inima acestui proiect european a fost crearea unei hǎrţi a evenimentelor culturale, care
să răspundă nevoilor de învăţare interculturală, implementată consecutiv în fiecare
dintre ţările partenere, cinci ţări participante în proiect.
LAUTC a fost creat ca răspuns la o situaţie identificatǎ, caracterizată prin:
(1) probleme tot mai frecvente de incluziune socială în zonele urbane europene
marginalizate, cu un nivel ridicat de imigrare;
(2) absenţa spiritului de „comunitate", lipsa de imagini pozitive ale unor identităţi
culturale, dialog intercultural dificil de realizat;
(3) nevoile de învăţare interculturală ale migranţilor şi ale autohtonilor din a doua
generaţie nu au fost îndeplinite, înţelegerea lor reciprocă a fost slabă şi spiritul civic în
interiorul comunităţilor a fost scăzut.
Alte probleme identificate cǎrora li s-a răspuns prin LAUTC au fost:
(1) separarea între evenimentele culturale menite sǎ promoveze ICD şi nevoile de
învăţare interculturală ale grupurilor ţintǎ;
(2) concepţia elitistǎ şi inaccesibilǎ a evenimentelor culturale;
(3) faptul că utilitatea evenimentelor culturale, ca instrumente educative şi interculturale
nu a fost înţeleasǎ clar sau complet.
Astfel, a apǎrut nevoia unei strategii a UE şi a unei metodologii pentru ICD pentru a
permite oamenilor din aceste comunităţi să intre sau să re-intre în sfera de învăţământ;
sǎ conştientizeze valoarea patrimoniului lor cultural; sǎ inoveze cu ajutorul oportunităţilor
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oferite de IP (prin strategii şi metodologii testate în mod eficient în diferite contexte ,
devenind astfel bune practici), adaptate la nevoile lor de învăţare interculturală şi pentru
a încuraja coeziunea socială prin îmbunătăţirea competenţelor lor interpersonale,
interculturale şi sociale. Mai mult decât atât, proiectul a arătat modul în care dezvoltarea
ICD în cadrul comunităţilor locale europene este necesară pentru a crea o identitate i
europeanǎ incluzivă de promovare a patrimoniului cultural comun, precum şi importanţa
diversităţii culturale.
Partenerii de implementare a proiectului au fost:
IT - Centro per lo Sviluppo Creativo «Danilo Dolci»
Marea Britanie - OAKE - Europa DTI
DE - Frechen CJD
GR - Mediterranean SOS Network
FR - Pistes Solidaires
Cursul a fost oferit pentru 20 de migranţi adulţi (câte patru din fiecare ţară parteneră):
migranţi din a doua generaţie care trăiesc în zone urbane europene marginalizate şi 20
adulţi non-migranţi (patru din fiecare ţară parteneră), provenind din aceleaşi zone urbane
marginalizate. Nevoile comune ale acestor două categori de grupuri-ţintă au fost de a
înlătura stereotipurile şi de a crea un ICD pozitiv, pentru a fi valorificat de către oameni
care învaţă de la ei, prin exprimarea propriilor idei şi culturi.
În timpul activităţilor de proiect au fost concepute unele materiale de sprijin, cum ar fi
broşuri şi cărţi despre proiectul LAUTC. Acestea sunt disponibile în toate organizaţiile
partenere şi on-line (http://www.lautc.eu/it). Pe site se poate găsi o secţiune numită
„Resurse şi materiale". Toate aceste elemente sunt disponibile publicului.
Au existat mai multe provocări cu care s-au confruntat organizaţiile în timpul punerii în
aplicare a activităţilor, cum ar fi separarea dintre evenimentele culturale promovând ICD
şi nevoile de învăţare interculturală ale grupurilor ţintǎ, precum şi şi concepţia elitistǎ şi
inaccesibilǎ referitoare la evenimente culturale. Cu toate acestea, principala dificultate a
fost de a transmite mesajul cu privire la utilitatea cursului de formare participanţilor, şi
de a menţine interesul lor în activităţi pe tot parcursul cursului, precum şi de a depăşi
dificultăţile de exprimare şi înţelegere ale participanţilor, datorate diferenţelor de origine
socialǎ şi cultură.
Problema tot mai mare reprezentată de incluziunea socială în zonele urbane europene
marginalizate cu un nivel ridicat de imigrare şi absenţa unui sentiment de comunitate
sunt principalii factori care influenţează ICD. Nevoile de învăţare interculturală ale
migranţilor din a doua generaţie şi a persoanelor din rândul non-migranţilor nu sunt
satisfăcute, înţelegerea reciprocă este redusă şi spiritul civic în interiorul comunităţilor
este scăzut. În acest caz, formatorul are un rol-cheie în rezolvarea problemelor
întâmpinate, acesta ar trebui să transmită la cursanţilor utilitatea formǎrii de care
beneficiazǎ şi entuziasmul de a continua învăţarea, subliniind, de asemenea, avantajul
acestei metode inovatoare.
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Descrierea detaliată a bunei practici
Metodologia utilizată în acest proiect a fost inspiratǎ de programul UNESCO „4 Piloni ai
Educaţiei". În detaliu, cei patru piloni sunt împărţiti după cum urmează:
• a învăţa să ştii - grupurile de lucru (migranţi, autohtoni, şi personalul care lucrează în
cadrul ICD), susţinute de facilitatori în domeniul pedagogic şi cultural, vor analiza nevoile
de învăţare interculturală şi vor obţine competenţe interpersonale şi interculturale prin
intermediul procesului ICD, promovând în acelaşi timp, metodologia pedagogicǎ
personalǎ a fiecǎrui individ;
• a învăţa să faci - grupurile participǎ la activitǎţi de acţiune-cercetare prin aplicarea
strategiilor construite pe baza rezultatelor analizei nevoilor de evenimente culturale şi
prin conceperea de materiale pedagogice, obţinând astfel competenţe personale şi
profesionale;
• a învăţa să trăim împreună - strategia ICD a UE elaborată şi răspânditǎ prin intermediul
evenimentelor culturale promovează rolul învăţării non-formale în crearea coeziunii
sociale;
• a învăţa să fii - ICD promovează reflecţia asupra propriei identitǎţi, şi a unei identităţi
europene colective, cât şi a patrimoniului în cadrul şi între culturi.
Aspectul cel mai original al cursului de formare a fost metodologia aplicată, care a oferit
tuturor accesul la activităţi culturale realizate de focus grupuri şi cei patru piloni ai
educaţiei, adaptaţi la grupul ţintă.
Aspectul de noutate al proiectului la nivel european este, în principal legat de
organizarea de evenimente culturale şi de strategiile folosite pentru a construi o reţea de
evenimente conectate în diferite părţi ale Europei şi o reţea de oameni care împărtăşesc
aceleaşi obiective. Această metodologie poate fi aplicată cu succes în alte domenii de
formare: proiectul a fost testat în cinci ţări diferite în cadrul Uniunii Europene.
Unul dintre cei patru piloni utilizaţi în acest curs de formare (a învăţa să faci), permite
aplicarea în practică, deoarece grupurile de participanţii sunt implicate în acţiunecercetare în care se aplică strategii deprinse recent în cadrul evenimentelor culturale.
Datorită acestor elemente, participanţii au fost foarte motivaţi şi activi în timpul cursului şi
acest lucru a fost monitorizat pe toată durata proiectului. Cu toate acestea, este
important de reţinut că implicarea participantilor a fost stimulatǎ prin faptul că taxa de
participare a fost plătită pentru ei.
În ceea ce priveşte sustenabilitatea proiectului, este important să se sublinieze faptul că
alte proiecte au fost dezvoltate pe baza proiectului LAUTC. Aceste proiecte au adoptat
abordarea propusǎ pentru învăţarea interculturală şi interactivǎ.
Alce (LLP - Transfer de inovaţie): creat ca o continuare a LAUTC;
SLOW MED (ENPI med): bazat, de asemenea, pe conceptul de interculturalitate
dezvoltat în timpul proiectului LAUTC.
În plus, unul dintre participanţi a beneficiat ulterior de un stagiu de practică în cadrul
Ce.SIE Alţi trei participanţi au pregătit o propunere pentru programul „Tineret în Acţiune".
Doi participanţi la proiectul LAUTC şi-au scris tezele pentru obţinerea de diplome
universitare pe baza învăţării din proiectul LAUTC, concentrându-se asupra
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metodologiei utilizate şi a rezultatelor obţinute.
Participarea la activităţile de formare permite schimbul de experienţe legate de contextul
vieţii participanţilor. Îi ajută, de asemenea, să se cunoască mai bine şi le insuflǎ
încredere în sine într-un context intercultural, pentru că în acest context este posibil să
dobândească competenţe la nivel civic şi social. În plus, participarea a fost utilă,
deoarece participanţii şi-au dezvoltat încrederea în sine şi capacitatea de exprimare.
Rezultate/ Beneficii
Principalele obiective ale proiectului, enumerate la început, au fost îndeplinite în
întregime. Aproximativ 50% dintre cursanţi au participat la activităţi de formare noi în
anul urmǎtor. Pe toată durata proiectului, evaluarea a fost realizată cu ajutorul
participanţilor, recunoscând în acelaşi timp că progresul (de exemplu în cunoştinţe,
atitudini, deprinderi şi comportament) este consemnat în evaluare. În procesul de
evaluare am fost interesaţi să definim şi să recunoaştem interesele comune ale celor
care realizează activitatea de proiect (a participanţilor la proiect şi a părţilor interesate),
cu scopul de a trage concluzii coerente. Pentru aceasta, a fost conceput un chestionar
pentru colectarea de date şi construirea unor indicatori de bune practici, contribuind
astfel la apariţia unei strategii comune a UE.
Rezumat şi concluzii
Noi considerăm LAUTC un exemplu de bună practică pentru că şi-a îndeplinit în
totalitate obiectivele şi a acordat acces la cultură şi educaţie pentru toţi, folosind o
metodologie care implica participanţii în mod direct. Metodologia a oferit acces la
activităţi culturale pentru toată lumea iar adulţii au înţeles utilitatea şi aspectul practic al
formǎrii.

3.3.2 Textură reală şi virtuală – RAVT
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
RAVT- a fost inspirat de existenţa unor puncte de vedere opuse între nevoile reale de
aplicare a principiilor UE (cetăţenie activă, integrare şi subsidiaritate) şi diferitele
abordări legate de dizabilităţi în general şi de dizabilităţile adulţilor în special. De fapt,
abordările politico-juridice, sociale şi de formare din ţările membre sunt departe de un
model integrat şi există dificultǎţi pe scară largă în a face faţă nevoilor persoanelor
adulte cu dizabilităţi în această societate europeană care se îndreaptǎ spre o economie
cognitivǎ şi tehnologicǎ.
Scopurile si obiectivele proiectului au fost urmǎtoarele:
• activarea proceselor de inovare profesională, astfel încât să favorizeze incluziunea
socială, cetăţenia activă şi participarea la procesul democratic a persoanelor cu
dizabilităţi;
• promovarea colaborării între profesii diferite, cu o dimensiune de colaborare şi
cooperare, mediată de calculator;
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• sprijinirea inovaţiei metodologice şi structurale în educaţie şi formare directă şi la
distanţă;
• oferirea de posibilităţi de a accesa procese de formare bazate pe producerea de
instrumente, modele şi acţiuni mediate de ICT, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi;
• conştientizarea individualǎ şi profesionalǎ cu scopul de a schimba comportamente şi
de a gestiona modele interactive de predare.
Tipul de formare utilizat pentru punerea în aplicare a acestui curs este educaţia nonformală. Proiectul a avut o durată totală de doi ani (2005-2007), în timp ce activităţile
sale la nivel local au durat un an. Abordarea este „e-învăţare combinată” , ICT şi
multimedia au fost principalele instrumente folosite pentru implementarea proiectului.
RAVT (textura realǎ şi virtualǎ) a vizat educatori, lucrători şi manageri ai unor asociaţii în
patru contexte geografice, culturale şi sociale diferite , Italia, Letonia, Polonia şi Marea
Britanie. Am dezvoltat un model de formare, aplicabil în toate ţările UE. Sistemul de
formare RAVTa folosit abordarea „e-învăţare combinată”, ICT şi multimedia ca
instrumente pentru a rezolva problema izolării şi marginalizării sociale a persoanelor cu
dizabilităţi, pentru a le oferi posibilitatea de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii.
Proiectul a promovat dialogul pedagogic deschis, dezbaterea continuă şi deschisă,
aptitudinile sociale, pedagogice şi etice legate de dizabilităţile adulţilor şi ICT în context
european.
RAVT a fost proiectat pentru profesionişti în domeniul formǎrii (manageri ai asociaţiilor şi
instituţiilor, formatori şi personal didactic) din patru ţări partenere, care au lucrat cu
persoane adulte cu dizabilităţi.
Existǎ acum nevoia, nu doar de a contribui la punerea în aplicare a drepturilor în ceea
ce priveşte egalitatea de şanse, ci şi, în special, de a lua măsuri pentru a sprijini
integrarea persoanelor cu dizabilităţi în sistemele de producţie socială.
Cursul de instruire a fost împărţit în 3 module:
Modulul 1 - Accesibilitate şi multi-media pentru web
• 1.1 Analiza structurilor şi limbajelor web (iconic, grafic, sunet)
• 1.2 Mijloace, metode de utilizare; analiză critică a structurilor lingvistice web
• 1.3 Prezentarea şi aplicaţii ale platformei de e-învăţare
• 1.4 Utilizarea platformei de e-învăţare
Modulul 2 - hardware şi software pentru persoane cu dizabilităţi
• 2.1 Relaţia dintre ICT şi dizabilitate
• 2.2 Analiza unor studii de caz practice
• 2.3 Cum se utilizează platforma de e-învăţare
• 2.4 Administrarea platformei de e-învăţare
Modulul 3 - Învăţare prin cooperare şi Tele-muncă (Teleworking)
• 3.1 Tele-muncăworking prin cooperare şi colaborare
• 3.2 Utilizări practice pentru Tele-muncă
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Parteneriatul proiectului RAVT a implicat CE.SIE ca partener principal şi:
IT - Centro Danilo Dolci
PL-DANMAR Computers
Marea Britanie-E2000 International
Marea Britanie - Europa Toucan
LV- Centrul Tukums
Principalul grup-ţintă al RAVT au fost educatori adulţi, angajaţi şi manageri ai asociaţiilor
care se adresează persoanelor cu dizabilităţi. Una dintre cerinţele cursului a fost ca
participanţii să aibă aptitudini de bază de utilizare a calculatorului.
RAVT a fost un curs de formare pentru formatori şi nu pentru beneficiarii finali. Cursul de
instruire a fost, de asemenea, conceput pentru cei care au deja o înţelegere de bază a
ICT (e-mail, utilizarea de programe de editare text, etc).
Materiale despre RAVT sunt disponibile în toate organizaţiile partenere, precum şi online la adresa web: www.ravt.org. În ceea ce priveşte materialele de instruire, cel mai
important material este platforma pentru e-învăţare (Moodle). Toate aceste elemente
sunt deschise utilizării publice, inclusiv platforma de e-învăţare, care este open source.
Pentru punerea în aplicare corespunzătoare a proiectului a fost nevoie sǎ găsim soluţii
la două tipuri de probleme: obstacole formative şi informative, în special:
• Sensibilizare insuficientă referitoare la oportunităţilor reale oferite de munca la distanţă
pentru companii, organisme publice şi private, cu privire la integrarea persoanelor cu
dizabilităţi şi probleme de productivitate;
• Lipsa de informare în legătură cu sistemele noi de componente hardware şi software,
costuri şi problemele legate de navetă.
Status quo-ul a fost influenţat de obstacole generate de stereotipuri şi prejudecăţi, cum
ar fi convingerea că persoanele cu dizabilităţi nu sunt productive, că formarea
profesională a persoanelor cu dizabilităţi este ineficientă; că persoanele cu dizabilităţi au
nevoie de asistenţǎ; că persoanele cu dizabilităţi prezintă o dificultate culturalǎ în ceea
ce priveşte flexibilitatea la locul de muncă şi în ceea ce priveşte munca la distanţă, că
necunoşterea multor limbi străine este un impediment în pǎtrunderea pe piaţa
europeană a muncii. Cu toate acestea, cea mai mare problemă a fost lipsa de timp
pentru a fi dedicat acestor tipuri de activităţi. Toate aceste probleme pot fi depăşite prin
abilitatea formatorilor de a păstra gradul de interes şi entuziasm a participanţilor la un
nivel ridicat, arătându-le utilitatea cursului, dar folosind, de asemenea, metode
inovatoare ca un instrument important pentru motivarea cursanţilor.
Descrierea detaliată a bunei practici
Metodologia utilizată a fost învǎţarea prin practicǎ (a face). Cadrul metodologic este de
naturǎ constructivistă. Aceasta înseamnă în esenţă că elevii îşi construiesc propriul curs
de formare. Conform acestei teorii, oamenii genereazǎ cunoştinţe şi semnificaţie cu
ajutorul experienţelor lor. Teoria constructivistă sugerează ca elevii să înveţe, nu să
memoreze, sau pur şi simplu să preia mecanic concepţiile altora, ci în schimb, sǎ creeze
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semnificaţii şi o înţelegere proprii lor.
Această metodologie este foarte potrivitǎ pentru adulţi, pentru că începe prin „a face”,
nu prin „a preda” cursuri. Aspectul inovator este utilizarea metodei de e-învăţare. În
timpul punerii în aplicare a cursului s-a demonstrat că utilizarea de platforme electronice
este foarte stimulantă pentru cursanţii adulţi.
Fiind bazat pe metoda de învăţare prin practică, cursul de formare a fost extrem de
practic.
Această practică de formare este foarte uşor transferabilǎ sau adaptabilǎ altor contexte,
datoritǎ naturii sale, bazatǎ pe metodologia de învăţare prin practică. De exemplu,
proiectul VOIP (de instruire pentru persoane de peste 50 de ani, dezvoltat în cadrul LLP
- Leonardo da Vinci - Transfer de inovaţie, care a constat dintr-o serie de module de
instruire specifice pentru persoanele având peste 50 de ani) a fost creat pe baza
proiectului RAVT şi a fost dezvoltat într-un domeniu diferit.
RAVT a fost implementat în patru ţări ale UE, cu acelaşi nivel de succes, datorită
capacităţii sale de a se adapta la diferite contexte şi situaţii, mulţumită metodei utilizate.
Gradul de implicare al participanţilor, a fost foarte mare, de fapt, un singur participant
(din Italia) a fost înlocuit cu un altul în timpul formării. Aceeaşi situaţie a fost întâlnită în
alte ţări partenere, motivul fiind lipsa de timp.
Cel puţin 50% dintre participanţi au fost ulterior implicaţi în alte cursuri de formare pe
aceleaşi teme. Participanţii au fost foarte motivaţi şi activi în timpul cursului. Acest lucru
s-a datorat unei bune selecţii iniţiale şi utilizării noilor tehnologii, care stimulează de
asemenea dinamica socială. Internetul este un mijloc bun de participare socială, care
stimulează relaţiile sociale. Cursanţii au fost angajaţi în activităţi de cooperare şi
colaborare, învăţare în clasă, precum şi on-line.
Rezultatele bune obţinute de proiectul RAVT au condus la dezvoltarea unui nou proiect
intitulat VOIP.
Rezultate/ Beneficii
Proiectul a oferit o structurǎ de evaluare care a inclus chestionare de feedback
administrate în timpul perioadei de implementare. Această evaluare a arătat că
obiectivele de activare a proceselor de inovare profesionale care favorizeazǎ incluziunea
socială, promovează colaborarea între diferite persoane, sprijină inovare metodologică şi
structurală în educaţie şi formare la curs şi la distanţă, au fost îndeplinite integral.
După încheierea proiectului, un aspect important a fost menţinerea legǎturii cu
participanţii, cu scopul de a obţine feedback de la ei cu privire la aplicarea în viaţa lor
profesională şi privată a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite în timpul cursului.
Rezumat şi concluzii
Considerăm acest proiect un exemplu de bună practică, pentru că şi-a atins pe deplin
scopurile, luând în considerare, de asemenea, că datele cu privire la procentul scăzut de
abandon al cursanţilor confirmǎ succesul proiectului, în ceea ce priveşte utilitatea
formǎrii şi interesul manifestat de către adulţii participanţi.
44

Principalul motiv care îi stimuleazǎ pe cursanţi să continue să participe îl constituie
aspectul inovator al cursului de formare furnizat. Formarea se bazează pe utilizarea de
noi instrumente combinate cu metodologia de învăţare prin practică, care este foarte
eficientă în special în domeniul educaţiei adulţilor.
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3.4 Letonia
Contextul general al educaţiei adulţilor în Letonia
În Letonia, statul garantează învăţământul primar şi secundar gratuit. Mai mult de 90%
din copii frecventează şcolile de stat care oferă învăţământ gratuit. Nouă ani de
învăţământ primar sunt obligatorii. Cei mai mulţi dintre elevi frecventeazǎ apoi
universităţile de stat. În afară de instituţiile de învăţământ finanţate de stat , există de
asemenea şcoli private şi universităţi private. Invăţǎmântul şi educaţia pentru adulţi
(ALE) în Letonia este parte integrantă a procesului de învăţare continuă. Astfel, acesta
este parte a sistemului educaţional, care este reglementat de Legea Învăţământului.
Atenţia acordată ALE presupune recunoaşterea rolului exclusiv al educaţiei în viaţa
individului şi societăţii: „Educaţia este cea mai importantă condiţie prealabilă pentru
existenţa şi dezvoltarea societăţii. Acesta joacă un rol important atât în dezvoltarea
personalǎ a omului cât şi a societăţii în conformitate cu drepturile omului şi serveşte ca
mijloc important pentru atingerea obiectivelor, cum ar fi egalitatea, egalitatea între sexe
şi dezvoltarea economiei şi a societăţii civile" (Orientări de bază ale învăţării
permanente, politicii pentru perioada 2007-2013. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, 2007).
Principiile de bază ale ALE au fost formulate în conformitate cu documentele relevante
europene în ceea ce priveşte rolul principal al ALE pentru progresul general şi al
bunăstării: - „Memorandumul privind învăţarea permanentă", elaborat de către Consiliul
European şi semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2000; - Comunicarea Comisiei
Comunităţilor Europene „Realizarea unui spaţiu european al învăţării pe tot parcursul
vieţii" (adoptat la Bruxelles, la 21 noiembrie, 2001); Strategia de la Lisabona care
defineşte direcţiile de dezvoltare economică a Uniunii Europene până în 2010, şi îşi
propune, ca unul dintre obiectivele principale, coeziunea socială - ocuparea forţei de
muncă, integrarea socială, şi dezvoltarea în direcţia unei societǎţi competitive bazată pe
cunoaştere în Europa; Comunicatul Comisiei Comunităţilor Europene „Educaţia adulţilor:
niciodată nu este prea târziu să înveţi" (adoptat la Bruxelles, la 23 octombrie, 2006),
Comunicatul Comisiei Comunităţilor Europene „Educaţia adulţilor: Este întotdeauna un
moment bun pentru a învăţa" (adoptat la Bruxelles, la 27 septembrie, 2007). Liniile
directoare de bază ale învăţării pe tot parcursul vieţii în Letonia sunt dezvoltate pe baza
unor strategii, politici şi a altor documente de planificare, cum ar fi: strategia economică
letonă pe termen lung (aprobatǎ în şedinţa de guvern din 17 iulie, 2001, nr. protocol 34);
Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013 (2006); „Modelul de
dezvoltare în Letonia: Oamenii înainte de toate", un document conceptual pe termen
lung (adoptat în şedinţa de Saeima (Parlament), la 26 octombrie 2006); „Politici culturale
de stat pentru perioada 2006-2015. „Statul Naţional" (adoptat prin Decret guvernamental
nr. 264 din 18 aprilie 2006); Programul Naţional leton de la Lisabona pentru anii 20052008, proiect privind orientarea de bază". Orientări de bază de dezvoltare a
învăţământului pentru perioada 2007-2013" (confirmat prin Decretul guvernamental nr.
742 din 17 septembrie 2006). În afară de cele menţionate mai sus, temeiul juridic pentru
ALE, politica de mediu în ceea ce priveşte problemele legate de ALE este armonizatǎ cu
documente legislative, cum ar fi: Legea Învăţământului (1998); Legea Generalǎ a
Educaţiei (1999); Legea Învăţământului Vocaţional (1999); Legea Învăţământului
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Superior (1995).
Conform sistemului de învăţământ stabilit în Letonia, autoritatea tutelarǎ pentru ALE
este Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei (MES). Sistemul de ALE, cu toate acestea, se extinde
asupra altor sectoare, aşa cum este prevăzut de Legea Învăţământului (articolul 17),
declarând că „autoritǎţile regionale şi locale organizează educaţia adulţilor". De fapt,
funcţiile ALE la o scară mult mai largă, se referă la formarea profesională, la locul de
muncǎ în funcţie de nevoile mediului de afaceri sau ale sectorului. Marile companii de
stat au centre de învăţare (de exemplu, Banca Naţională Letonă, compania de telefonie
mobilă Lattelecom, Căile Ferate Letone, Serviciul poştal leton, marile centre comerciale,
etc). Nevoile şi cerinţele specifice ale persoanelor fizice sunt satisfǎcute de către o reţea
de instituţii educaţionale private şi non-guvernamentale şi întreprinderi care operează pe
fonduri private, iar unele dintre ele sunt orientate spre profit.
Învăţǎmântul pentru adulţi în Letonia are o tradiţie lungă şi constantǎ. Cu toate acestea,
a atins un avânt la nivel naţional la mijlocul anilor 1990 când diferite societăţi, grupuri şi
întreprinderi de învăţământ din întreaga ţară au fost consolidate într-o încercare de a
crea un sistem de monitorizare în Asociaţia pentru Educaţia Adulţilor din Letonia, Adult
Education Association - LAEA (1993 - Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība) pentru a
uni resursele intelectuale, umane şi financiare disponibile pentru educaţia adulţilor.
Obiectivele prioritare pentru EA sunt: disponibilitatea, calitatea, cooperare şi
responsabilitatea comună. Fiecare dintre aceste obiective contribuie la un acces mai
bun la educaţie pentru toţi, indiferent de nivelul de educaţie anterior, de factori
economici, geografici, sociali, etnici, de vârstă, sex sau de alţi factori. Fiecare dintre
aceste obiective are scopul de a influenţa inclusiv mediul de învăţare. Fiecare dintre ele
promovează ALE ca un proces continuu şi în curs de desfăşurare.
Cu sprijinul financiar al FSE şi al Guvernului Letoniei, LAEA a realizat un studiu al
situaţiei privind disponibilitatea de învăţare continuă în Letonia. Cercetarea menţionatǎ
mai sus a studiat, de asemenea, problemele legate de motivaţie. Principalii factori care
motivează cursanţii adulţi sunt următorii: nivelul de educaţie dobândit anterior, ocuparea
forţei de muncă şi poziţia la locul de muncă; cerinţele profesionale şi posibilitatea de
promovare la locul de muncă; grupa de vârstă (adulţii mai tineri sunt orientaţi mai mult
spre învăţământ); sistemul de comunicare şi disponibilitatea mijloacelor de transport sau
proximitatea faţă de locul de muncă sau de domiciliu; existenţa sprijinului emoţional,
psihologic, social. Pentru a spori implicarea cursanţilor în ALE următoarele aspecte
trebuie avute în vedere: creşterea rolului partenerilor sociali cu scopul de a promova
participarea acestora în determinarea achiziţiilor publice pentru educaţia adulţilor care să
corespundă cererii teritoriale; introducerea programelor educaţionale vocaţionale pe
scară mai largă pentru cursanţii al căror nivel de cunoştinţe anterior este sărac;
promovarea punerii în aplicare a programelor de învăţământ orientate spre profesii;
efectuarealuarea de măsuri pentru orientare profesională şi de carieră în instituţiile de
învăţământ de toate tipurile. O atenţie specială este acordată grupurilor vulnerabile
social : minorităţile etnice, în special romi, şomeri; persoane cu dizabilităţi, persoane cu
deficienţe de sănătate; persoane în vârstă şi aflate în sărăcie; persoane în stare de
arest; altele (imigranţi, solicitanţi de azil etc.)
În concluzie, rezultatele obţinute de ALE în Letonia au trei dimensiuni: ALE a acoperit
întreaga ţară din punct de vedere geografic, se extinde pe toate sectoarele de activităţi
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economice şi sociale, cuprinde toate grupurile de populaţie, inclusiv cele dezavantajate
şi marginalizate. Având în vedere schimbările din dimensiunile economice, sociale şi
geografice, s-au făcut progrese semnificative în asigurarea accesibilităţii educaţiei
pentru toţi şi în asigurarea accesului la diverse forme de învăţământ indiferent de nivelul
de educaţie anterior. În procesul de dezvoltare, aspectul regional a reprezentat o
prioritate în ALE. Astfel, în prezent, existǎ posibilitatea de formare, de actualizare a
aptitudinilor profesionale, de continuare a studiilor academice sau profesionale şi
accesul la informaţii despre aceste posibilităţi este mai uşor accesibil pentru potenţialii
cursanţi adulţi.

3.4.1. Oportunităţi de educaţie civică în comunitate
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Centrul de Dezvoltare al Educaţiei (Education Development Center -EDC) este o
organizaţie non-guvernamentală al cărei scop este de a contribui la dezvoltarea unei
societăţi educate, democratice prin promovarea capacitǎţii profesionale individuale, a
competitivitǎţii, cooperǎrii şi participǎrii civice în lumea modernă. Aria de lucru a ECD
este întreaga Letonia dar şi arena internaţională. În prezent, ECD este activă în
următoarele domenii: suport pentru educaţie civică, educaţie interculturală, educaţia
incluzivă, educaţia pentru dezvoltare şi de cooperare pentru dezvoltare, dezvoltarea
gândirii critice, sprijin pentru grupurile marginalizate social, cursuri de dezvoltare
profesională, participarea la procesele de concepere a politicilor de învăţământ de stat ,
cooperarea internaţională şi promovarea schimbului de experienţă, creşterea capacităţii
de management, atragerea de resurse, promovarea accesibilitǎţii la informaţii şi
identificarea acestora.
Publicul ţintă al ECD este în domeniul educaţiei, angajaţi ai instituţiilor de stat şi
municipale, specialişti din cele mai diverse domenii profesionale, reprezentanţi ai ONGurilor, populaţia activă a comunităţilor locale, tineri şcolari, grupurile marginalizate social.
Context general
Educaţia civică: Posibilităţi de educaţie civică pentru şcoli şi în comunitatea locală.
Misiunea programului este de a contribui la dezvoltarea unei societăţi educate,
democratice, prin promovarea capacităţii profesionale a persoanelor fizice, a
competitivitǎţii, cooperǎrii şi participǎrii civice în lumea modernă în schimbare.
Obiectivele cheie sunt: consolidarea societăţii civile şi promovarea integrǎrii sociale prin
creşterea numărului şi a gamei de oameni care educaţi în spiritul participǎrii civice şi al
implicǎrii în politica locală, care sunt capabili să coopereze în mod eficient în vederea
îmbunătăţirii calităţii vieţii proprii precum şi a societăţii, şi oferirea de sprijin teoretic şi
practic pentru îmbunătăţirea şi diversificarea conţinutului şi metodelor de educaţie, a
calităţii în toate etapele de educaţie şi învăţare pe termen lung.
Pentru a atinge scopurile şi obiectivele proiectului, sunt folosite strategii de educare a
profesorilor, tinerilor şi membrilor comunităţii locale cu privire la modul de a asigura
pentru copii şi tineri cunoştinţele şi competenţele necesare pentru cooperarea şi
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participare civică, cum să identifice problemele în comunităţii locale şi cum să le rezolve
prin atragerea instituţiilor publice de putere şi a societǎţii civice mai largi.
Abordarea interactivă utilizeazǎ un program de educaţie civică numit `Posibilităţi de
educaţie civică în şcoli şi în cadrul comunităţii locale" care se bazează pe experienţa
personalǎ a participanţilor, activitate şi cooperare în identificarea şi rezolvarea
problemelor din cadrul comunităţii locale. Adulţii care participă la program dobândesc
cunoştinţe noi prin experienţǎ directǎ. Câştigul esenţial în rândul participanţilor adulţi
este îmbunătăţirea competenţelor participanţilor. Ei dezvoltǎ abilităţi de a planifica
diferite activităţi şi acţiuni, de diseminare şi formare a altor grupuri ţintă. Îşi îmbunătăţesc
abilităţile de management şi conducere; dobândesc cunoştinţe despre cum să lucreze
cu mass-media pentru comunitate.
La sfârşitul fiecărei zile de formare, participanţii primesc materiale teoretice pentru a fi
utilizate în munca de zi cu zi. La elaborarea materialelor de curs nevoile profesionale ale
participanţilor sunt luate în considerare. Participanţii, la rândul lor, îşi vor extinde
contactele profesionale şi vor gǎsi parteneri de cooperare în alte regiuni ale Letoniei.
Adulţii au posibilitatea de a împărtăşi din experienţa lor şi de a cǎuta soluţii comune la
probleme similare. O parte relativ mare din educaţia civică are un conţinut internaţional,
iar în ceea ce priveşte aspectul metodologic, acesta poate fi aplicabil în orice ţară. Cu
toate acestea, conţinutul ar trebui să fie adaptat la contextul local.
Competenţele de educaţie civicǎ sunt în mare măsură legate de educaţia pentru
valoare, educaţia interculturală, educaţia globală şi alte domenii de învăţământ. Educaţia
civică poate fi folositǎ atât pentru predarea altor tipuri de conţinut precum şi pentru alt
public ţintă. Această abordare poate fi folositǎ cu siguranţă într-un alt mediu social,
deoarece programul respectă nevoile, interesele şi pregǎtirea cursanţilor şi se bazează
pe experienţele personale şi cunoştinţele acestora.
Programul este dezvoltat şi implementat ţinând cont de nevoile participanţilor. Programul
începe cu discutarea politicilor şi cerinţelor din domeniul educaţiei, al aspectelor
teoretice ale temei şi al celor mai recente evoluţii din domeniu. Cea mai mare parte a
învǎţǎrii o constituie înţelegerea aspectelor teoretice cu ajutorul activitǎţilor practice. La
elaborarea programului este acordatǎ o atenţie specialǎ selectǎrii unor metode adecvate
pentru fiecare unitate tematicǎ. O cantitate considerabilă de timp este alocat pentru
reflecţiile participanţilor şi discuţii, care le oferǎ posibilitatea de a-şi exprima observaţiile
cu privire la ceea ce au învăţat. Programul prevede, de asemenea, sarcini individuale,
care stimuleazǎ aplicarea cunoştinţelor în practică. Conţinutul programului, metodele de
lucru şi prestaţia cadrelor didactice sunt evaluate la sfârşitul programului.
Programul include activitǎţi individuale, lucru în perechi şi în grupuri mici de lucru,
urmate de un grup mai mare. Toate formele de muncă sunt echilibrate. Învăţarea
individuală este sprijinitǎ şi promovată. Programul este dezvoltat astfel încât participanţii
au posibilitatea de a aplica în practică ceea ce au dobândit în termeni de cunoştinţe şi
competenţe şi pentru a reflecta asupra lor, prin urmare, se acordă atenţie sarcinilor
individuale. Participanţii îşi planificǎ acţiunile, având în vedere utilizarea unor strategii şi
metode adecvate. Profesorul sprijină acest proces cu sugestii.
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Partenerii programului sunt autorităţile locale, Consilii pentru Educaţie, Ministerul
Educaţiei şi Ştiinţei, Centrul de gărzi tinere ale Ministerului Apărării.
Grupul ţintă al programului este constituit din persoane implicate în domeniul educaţiei
din toate nivelurile din Letonia, factorii de decizie în politica în domeniul educaţiei,
experţi în domeniul educaţiei tinerilor, reprezentanţi ai ONG-urilor, angajaţi ai
municipalităţilor locale, şi membri ai familiilor elevilor.
Cel mai adesea participanţii la program sunt:
- Profesori, pedagogi, lideri de tineret. Interesul de grup este de a achiziţiona problemele
de conţinut şi de metodologie, de a împărtăşi experienţele cu specialişti din alte domenii;
- Tinerii. Interesul lor este de a-şi îmbunătăţi abilităţile de conducere, de organizare şi
punere în aplicare a diferitelor activităţi şi proiecte;
- Adulţi, reprezentând diferite grupe de vârstă, naţionalităţi şi statut social. Interesul lor
este de a-şi lărgi cunoştinţele cu privire la activităţile statului, posibilităţile de a participa
la apărarea intereselor proprii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii lor;
- Imigranţi din alte ţări. Interesul lor este de a obţine sprijin pentru a se adapta la o viaţă
cu drepturi depline în Letonia.
Fiecare sesiune a programului este bine pregătitǎ: există prezentări, materiale teoretice
şi metodologice, materiale-suport pentru participanţi.
În timpul programului participanţii îşi construiesc propriile materiale care conţin mostre
de bună practică. Materialele programului sunt disponibile pe pagina web ECD:
(www.iac.edu.lv).
În timpul programului, participanţii
adulţi care lucreazǎ se pot confrunta
cu dificultăţi în a găsi timp liber
pentru a participa la formare. Uneori,
dificultăţile sunt cauzate de
obiceiurile comunităţii şi lipsa
dorinţei de a schimba ceva în viaţa
lor. Uneori, atunci când se
promovează activităţi de educaţie
civică, care sunt predate în cadrul
programului, adulţii se confruntă cu
pasivitatea funcţionarilor publici. Un
obstacol esenţial este venitul care a
scăzut din cauza crizei economice,
care conduce la o stare de spirit
pesimistǎ şi pasivă a oamenilor.
Formatoarea Inguna Irbite (EDC, LETONIA) conducând o
activitate de formare

Cu scopul promovării participării adulţilor la învăţarea continuă, instruirea ar trebui să fie
organizatǎ în timpul şi locul convenabil pentru participanţi, ar trebui să li se acorde sprijin
psihologic şi emoţional, ar trebui să fie informaţi cu privire la modul de a lucra cu o
comunitate diversă.
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În mod tradiţional, factorul timp cauzează dificultăţi. Participanţii au nevoie de timp
pentru programul zilnic alocat formării, timpul de restructurare a procesului de predare în
instituţiile lor de învăţământ şi timp pentru a pune în practică în activitatea lor de zi cu zi
cunoştinţele şi abilităţile dobândite.
Factorul financiar este de asemenea important. Este necesarǎ atragerea de finanţare,
nu numai pentru organizarea formării profesionale, dar şi pentru acoperirea cheltuielilor
de transport, precum şi a cheltuielilor legate de masa participanţilor şi materialele
didactice.
Descrierea detaliată a bunei practici
Programul se bazează pe mai multe abordări: procesul de învăţare interactivǎ care
prevede participarea activă a participanţilor în procesul educaţional, luând în considerare
cunoştinţele şi experienţa anterioare ale participanţilor; includerea de teme şi situaţii de
viaţă în cadrul formǎrii; adaptarea celor mai recente evoluţii ale cercetǎrii la practicǎ şi la
viaţa de zi cu zi, cu respectarea opiniilor şi experienţei participanţilor; utilizarea
metodologiei şi a cadrului gândirii critice; simulări de acţiuni civice; efectuarea acţiunilor
civice în comunitatea locală.
Fişele sunt pregătite şi folosite la fiecare sesiune de formare. Fişele sunt concepte astfel
încât participanţii să le poată folosi mai târziu la punerea în aplicare a diferitelor activităţi
în munca lor. IT-ul este, de asemenea, utilizat în cadrul sesiunilor: prezentări
PowerPoint, resurse de pe Internet, video, etc. Informaţiile sunt oferite în diverse moduri
în funcţie de modurile diferite de a percepe informaţia şi de diferitele stiluri de învăţare.
Fiecare zi de formare începe cu întrebări introductive şi pregătire pentru învăţare.
Activităţile introductive sunt legate de tema sesiunii şi experienţa participanţilor. La
sfârşitul zilei de formare participanţii evalueazǎ formarea, îşi exprimǎ observaţiile cu
privire la conţinutul şi procesul de învăţare. Sesiunea este structurată astfel încât să
încurajeze discuţiile, schimbul de opinii şi activităţi practice bazate pe anumite probleme
de conţinut.
La începutul programului nevoile participanţilor sunt studiate, iar programul este adaptat
pentru a satisface nevoile reale de învăţare
ale participanţilor. Conţinutul sesiunilor de
instruire este legat de subiecte din viaţa
politică şi socială la nivel naţional sau local.
Adulţii dobândesc cunoştinţe noi prin
intermediul cooperării practice. Achiziţia
esenţialǎ în cadrul grupului de adulţi este
creşterea competenţelor lor didactice.
Participanţii îşi dezvoltǎ abilităţile de a
planifica, pune în aplicare a diferitelor
activităţi şi de a oferi formare pentru alte
grupuri ţintă. Abilităţile de conducere ale
participanţilor se îmbunătăţesc, de
asemenea participanţii dobândesc
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cunoştinţe cu privire la modul de a lucra cu oamenii, cu mass-media.
The trainers Daina Zelmene and Inguna Irbite
(EDC, LATVIA) getting ready for the workshop

După fiecare sesiune de formare participanţii primesc materiale teoretice pe care le pot
folosi în munca lor de zi cu zi. Materialele sunt concepute pentru a satisface nevoile
profesionale ale participanţilor. Participanţii îşi lărgesc contactele profesionale şi obţin
parteneri de cooperare în alte regiuni. Adulţii au posibilitatea de a împărtăşi experienţa
lor într-o comunitate mai largă şi de a cǎuta soluţii comune pentru rezolvarea
problemelor similare. Tinerii au participat la proiecte de mediu.
Mulţi participanţi la curs continua să se implice în alte programe similare, de exemplu, un
program privind consolidarea statului de drept, cu privire la programul de dezvoltare
durabilă a globalizării.
Acest program de educaţie civică promoveazǎ creşterea implicǎrii civice. Participanţi:
- experimenteazǎ strategiile şi metodele dobândite, organizeazǎ discuţii la locul de
muncă, se întâlnesc cu reprezentanţii mass-media, cu politicieni şi oficiali;
- în urma programului implementeazǎ ei înşişi proiecte care promoveazǎ participarea
civică;
- organizează activităţi de implicare civică şi acţiuni în comunităţile lor de reşedinţă, de
exemplu, ei colectează semnături pentru petiţii asupra unor probleme, pregătesc afişe
anti-corupţie, organizeazǎ zile dedicate justiţiei în şcoli, etc;
- participa activ la viaţa politică, înfiinţeazǎ ONG-uri;
- încep să se implice în activitǎţi de voluntariat, ajutǎ persoanele în vârstă, participǎ la
acţiuni de mediu, după terminarea programului, etc;
- scriu articole pentru presa locală, publică experienţa lor pe Internet.
Abordarea programului ţine cont de experienţa anterioarǎ a participanţilor, de metode de
formare interactivǎ, consolidare a cunoştinţelor prin activităţi practice, de conceperea de
materiale de predare/ învăţare care pot fi ulterior utilizate de cǎtre participanţi în munca
de zi cu zi. Participanţii înţeleg că schimbarea valorilor şi atitudinilor în societate necesitǎ
timp, că este necesarǎ educarea oamenilor cu privire la statul de drept şi justiţie într-o
societate civică.
O parte relativ mare din educaţia civică are un conţinut internaţional; metodologia
acestui program poate fi aplicatǎ aproape în întregime în orice ţară. Conţinutul ar trebui
să fie adaptat la contextul local.
Rezultate/ Beneficii
Programul îşi atinge obiectivul pentru că îmbunătăţeşte viaţa profesionalǎ a
participanţilor: aceştia dobândesc cunoştinţe privind cele mai recente evoluţii în profesia
lor, şi îşi consolideazǎ contactele profesionale; învaţǎ noi metode cu privire la modul de
punere în aplicare a diverselor activităţi, aflǎ unde să caute sprijin şi informaţii pe diferite
teme, rata de "burn-out" profesional se diminuează.
Învăţarea în cadrul programului îmbunătăţeşte, de asemenea, viaţa personală a
participanţilor:
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- Primesc sprijin psihologic şi emoţional;
- îşi extind perspectivele asupra lumii, obţin o nouă experienţă culturală;
- îşi îmbunătăţesc abilitǎţile de comunicare si de prezentare;
- participă la discuţii pe probleme de valoare care promovează gândirea şi acţiunea
etică;
- îşi întăresc ideea că fiecare persoană este apreciată şi respectată.

Rezumat şi concluzii
Un astfel de program poate fi transferat cu uşurinţă. Educaţia civică în această
interpretare poate fi folositǎ atât pentru predarea altor tipuri de conţinut cât şi pentru un
alt public ţintă. Această abordare poate fi cu siguranţă folositǎ în diferite medii sociale,
deoarece programul respectă nevoile de formare şi interesele participanţilor şi se
bazează pe folosirea experienţei personale şi a cunoştinţelor anterioare ale
participanţilor.
Programul îşi va păstra caracterul de actualitate şi va continua, însoţind dezvoltarea şi
îmbunătăţirea societăţii democratice. Sustenabilitatea programului este determinată de
nevoile statului, ale societǎţii democratice şi de reglementările politicii de educaţie.
Sustenabilitatea programului în viaţa indivizilor se datoreazǎ faptului cǎ oferǎ metode
practice, care arată modul în care persoana ar trebui să acţioneze pentru a îmbunătăţi
calitatea propriei sale vieţi.

3.4.2. Educaţia şomerilor şi persoanelor în căutare de loc de muncă în Centrul
pentru Formarea Adulţilor din Regiunea Kuldiga
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Misiunea programului este de a educa solicitanţii de locuri de muncă şi locuitorii şomeri
din regiunea Kuldiga în vederea creşterii competitivităţii lor pe piaţa muncii, prin
dezvoltarea competenţelor profesionale şi a calităţilor personale necesare pentru
atingerea acestui obiectiv. Acest program este o formǎ de educaţie non-formală având o
duratǎ de 120 de ore (1-1.5 luni).
Programul utilizeazǎ abordarea învăţǎrii prin practică oferind participanţilor posibilitatea
de a aplica cunoştinţele teoretice însuşite în sarcini practice pentru a obţine rezultatele
dorite, precum şi de a primi feedback imediat cu privire la ceea ce au făcut.
Oferta pentru potenţialii participanţi este împărţitǎ în patru module de conţinut, fiecare
dintre ele utilizând o abordare interactivă „învăţarea prin a face” (learning by doing) care
ajută la consolidarea cunoştinţelor teoretice dobândite prin punere în practică, utilizarea
activă a resurselor internetului pentru obţinerea şi prelucrarea informaţiilor, dezvoltarea
de competenţe de gândire criticǎ în procesul de învăţare şi dezvoltarea abilităţilor
participanţilor de a-şi construi şi prezenta argumentarea.
Pachetele de ofertǎ includ următoarele programe de curs: Management de proiect (fără
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cunoştinţe anterioare), Programul Au-pair, Utilizarea calculatorului (nivel începător),
Limba engleză (nivel începător).
Scopul cursului "Managementul proiectelor" este să ofere participanţilor cunoştinţe
teoretice şi practice referitoare la abilităţile de management de proiect, tehnici şi
instrumente care sunt necesare pentru dezvoltarea şi gestionarea proiectelor.
Diferite instrumente sunt folosite la punerea în aplicare a programului, inclusiv seminarii
în care participanţii dobândesc cunoştinţe teoretice, ateliere de lucru - activităţi practice,
în care participanţii pregătesc teme acasă, prezentarea şi evaluarea acestora, pregătirea
unei oferte de proiect real pentru concurs, un set de fişe de lucru şi un portofoliu pregǎtit
de fiecare participant în cadrulcursului.
Programul este implementat în cooperare cu Agenţia de Stat pentru Ocuparea Forţei de
Muncă din regiunea Kuldiga, Consiliul Regional Kuldiga. Programul este finanţat de
către FSE. Participarea este gratuită. În timpul cursurilor participanţii primesc o
subvenţie, cu condiţia ca aceştia să fie înregistraţi ca şomeri la Agenţia de sSat pentru
Ocuparea Forţei de Muncă.
Grupul ţintă este constituit din solicitanţii de locuri de muncă înregistraţi în regiunea
Kuldiga. Aceştia sunt oameni din diferite domenii profesionale şi cu nivel educaţional
divers, pentru că reprezentanţii fiecǎrei profesii au nevoie de abilităţi de a pregăti o
aplicaţie bunǎ de proiect. Centrul pentru Educaţia Adulţilor din regiunea Kuldiga oferă
cursuri şi în regiunile învecinate. Fiecare grup, de obicei, este format din 12 participanţi.
Implementarea cu succes a programului depinde în primul rând de profesionalismul
formatorilor în domeniul educaţiei adulţilor. Se ştie că, din păcate, nu toţi profesorii de
şcoală au abilitatea de a lucra cu adulţii. Soluţia este elaborarea de către Asociaţia
pentru Educaţia Adulţilor din Letonia unui program special deformare şi materiale
metodologice pentru educatori ai adulţilor.
Cursanţii adulţi sunt influenţaţi în alegere de conţinutul învăţǎrii, de ora şi locul de
învăţare. Dacă adulţii ar plăti pentru învăţare, costul de învăţare ar influenţa de
asemenea participarea la program.
Fiecare formator are pregătite prezentări. Toţi formatorii utilizeazǎ multimedia, table si
alte materiale care sunt necesare pentru munca individuală şi de grup. Fişe de lucru
sunt disponibile pentru toţi participanţii.
Acest program poate fi folosit în orice domeniu, fiind adaptabil, de exemplu, folosind
specificul unui anumit domeniu în aplicaţii practice.
Descrierea detaliată a bunei practici
Conţinutul şi metodele sunt atent selectate pentru a obţine rezultate optime, precum şi
echilibrate între teorie şi practică, cu accent pe cea din urmă. La punerea în aplicare a
programului sunt respectate următoarele condiţii prealabile: unitatea dintre teorie şi
practică, analiza nevoilor participanţilor, ajustarea conţinutului şi a metodelor la nevoile
participanţilor, folosirea cunoştinţelor anterioare şi a experienţei participanţilor ţinând
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cont de nevoile lor pentru dezvoltarea în continuare, utilizarea muncii individuale şi de
grup, pregătirea ofertelor de proiect real pentru competiţiile de proiect anunţate.
Programul de curs este axat pe activităţi practice şi cooperarea între participanţi - în
grupuri de lucru sau individual, căutarea de informaţii pe Internet, procesarea si
pregătirea prezentărilor, în cadrul cursului şi după finalizarea cursului.
La începutul programului, nevoile şi obiectivele personale ale participanţilor sunt
clarificate, urmată apoi de un seminar în care participanţii dobândesc cunoştinţe
teoretice şi modele de sarcini practice de lucru, fie individual fie în grupuri. Programul
oferă următoarele teme: scopurile şi obiectivele unui proiect, definirea problemei, analiza
SWOT şi problem tree (arborele de probleme), alcǎtuirea unei echipe de proiect de
calitate şi împărţirea responsabilităţilor, termenii punerii în aplicare a proiectului, aspecte
legate de contabilitate în cadrul proiectului, structura cadrului logic, dezvoltarea unui
proiect şi pregătirea pentru aplicare, etc. Potrivit intereselor participanţilor şi dorinţelor
acestora, teme legate de dezvoltarea unui plan de afaceri, comparaţia între planul de
afaceri/ proiect, jocul de rol „Producerea jucăriilor" şi activitatea practicǎ „Bancă", care
promovează consolidarea cunoştinţelor teoretice în activităţi practice sunt incluse în
program. În plus, participanţii pregǎtesc sarcini acasă, de exemplu, analiza SWOT, etc
La sfârşitul programului participanţii pregătesc o ofertǎ de proiect pentru unul dintre
concursurile anunţate, în acest caz, concurs de credit bancar ipotecar. Printre liniile
directoare de priorităţi se numără urmǎtoarele sfere prioritare: mediu, conservarea
patrimoniului cultural şi istoric, creşterea nivelului de bunăstare publică, dezvoltarea
imaginii regiunii. Proiectele elaborate şi prezentate de către participanţii s-au încadrat în
aceste priorităţi.
Procesul de predare/ învăţare interactivǎ este inovator deoarece asigurǎ implicarea
activă a participanţilor, utilizarea cunoştinţelor şi experienţei lor, punând accentul pe
activităţi practice, ţinând cont de nevoile fiecărui participant, de exemplu, pregătirea unei
oferte de proiect real pentru obţinerea finanţării în vederea atingerii obiectivelor stabilite.
Abordarea învăţării prin practică a fost preluatǎ din ţările nordice unde domeniul
educaţiei adulţilor este foarte bine dezvoltat.
Programul pune un accent deosebit pe activităţile practice ale participanţilor: munca
independentǎ (analiza SWOT), activităţi în grupuri pentru a identifica problemele,
pregătirea unei oferte de proiect real şi prezentarea acesteia.
Programul poate fi folosit la orice nivel, de la local la regional şi european, pentru că
abordarea este flexibilă şi permite includerea de diverse strategii metodologice în
dobândirea de cunoştinţe; corelaţiile sunt posibile în dobândirea conţinuturilor în funcţie
de interesele participanţilor, menţinând în acelaşi timp cadrul teoretic de bază.
Programul este popular în rândul potenţialilor participanţi, feedback-ul este pozitiv
(formatorii sunt profesionişti bine pregǎtiţi, modalitate de lucru este interesantă, există un
câştig real la finalul programului), informaţiile sunt furnizate în colaborare cu Agenţia de
Stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă din regiunea Kuldiga.
Participanţii sunt motivaţi să participe la alte cursuri, de exemplu, limba engleză, (în
funcţie de răspunsurile la chestionare participanţilor). Cu toate acestea, reglementările
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emise de către Agenţia de Stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă decid asupra
numărului de participanţi şi de programe oferite şomerilor sau solicitanţilor de locuri de
muncă.
Programul este incluziv social. Acesta este dezvoltat pentru a promova cooperarea
maximă a participanţilor, dezvoltarea profesionalǎ şi personalǎ, prin dezvoltarea
abilitǎţilor de comunicare, de gândire critică, etc Este incluziv social, deoarece facilitează
includerea cetăţenilor pricepuţi şi întreprinzători în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de
muncă, ajută la păstrarea potenţialului intelectual în regiunea Kuldiga şi promovează
căutarea unor abordări inovatoare pentru rezolvarea problemelor regionale.
Participanţii vin la formare motivaţi de dorinţa de a învăţa diverse lucruri. Adesea
împărtăşesc ideea negative conform cǎreia învǎţarea zilnicǎ presupune un mare efort.
Unii, în special participanţii care şi-au pierdut recent locul de muncă, vin cu suferinţa lor,
sentimentele lor de vină, etc. Instructorul trebuie să să fie un bun psiholog, în primul
rând pentru a stârni interesul persoanelor şi a le oferi motivaţia de a lucra încă din prima
sesiune. Ultima lecţie este dedicată încurajǎrii participanţilor să continue învăţarea. În
timpul programului fiecare participant are posibilitatea de a primi consultaţii individuale
pe proiectul său particular pe care lucreazǎ, precum şi informaţii cu privire la resursele
disponibile pe Internet.
Rezultate/ Beneficii
Obiectivele stabilite au fost întotdeauna atinse:
1) la sfârşitul programului, participanţii vor prezenta proiectele lor. Rezultatele sunt
măsurabile deoarece produsul este un proiect. Dacă formarea coincide cu unele
concursuri de proiect, aceste aplicaţii pot fi depuse imediat pentru evaluare de către
experţi ;
2) Programul promovează cooperarea participanţilor, dezvoltarea lor profesională şi
personală prin îmbunătăţirea abilitǎţilor de comunicare, gândirea critică şi alte aptitudini;
3) programul este incluziv social, deoarece facilitează includerea cetăţenilor care au
cunoştinţe şi sunt întreprinzători în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă, ajută la
păstrarea potenţialului intelectual în regiunea Kuldiga şi promovează căutarea
abordărilor inovatoare pentru rezolvarea problemelor regionale;
4) formatorii de adulţi învaţǎ cum să lucreze cu adulţii, deoarece profesionalismul lor
este piatra de temelie a punerii în aplicare cu succes în continuare a programului,
inclusiv menţinerea motivaţiei participanţilor pentru educaţie permanentă;
5) participanţii la program şi-au exprimat dorinţa de a continua învăţarea; ei apreciază
activitatea formatorilor şi capacitatea lor de a stârni curiozitatea, faptul ca le oferǎ
încurajare şi le cresc respectul de sine.

Rezumat şi concluzii
Programul va continua atâta timp cât există şomeri şi finanţare pentru educaţia lor.
Participanţii au sugerat deja următoarea etapă pentru programul "Managementul
proiectelor" pentru cei care au cunoştinţe anterioare şi care va fi primul pas spre
începerea propriilor afaceri individuale.
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3.5 Lituania
Contextul general al educaţiei adulţilor din Lituania
În Lituania, educaţia adulţilor este descrisă în toate documentele ca o parte integrantă
din întregul sistem educaţional. În cadrul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei funcţioneazǎ
Departamentul de pregǎtire profesionalǎ şi învăţare continuă, care este responsabil cu
perfecţionarea cadrelor didactice, formarea iniţială, şcoli profesionale, educaţia formală
şi non-formalǎ a adulţilor. Ministerul a înfiinţat Centrul pentru Educaţia Adulţilor şi
informare (LCAEI). Aceasta este instituţia de stat care funcţionează în cadrul Ministerului
Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Lituania. Centrul lituanian pentru Educaţia si Informarea
Adulţilor a fost înfiinţat de către Minister ca una dintre principalele instituţii care asistă în
coordonarea şi punerea în aplicare a strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Dar,
de fapt, educaţia adulţilor este abordatǎ separat şi consideratǎ mai puţin importantǎ
(excepţie fǎcând învăţământul profesional).
Educaţia adulţilor este reglementată de următoarele documente: Legea Învăţământului
(1991, ultima ediţie din 2010); Legea cu privire la educaţia non-formalǎ a adulţilor
(1998, ediţia actualizatǎ în 2010); Strategia de Educaţie Naţionalǎ între 2003 - 2012
(2003), Programul de implementare a strategiei de educaţie naţionalǎ 2003 - 2012
(2005, ediţia actualizatǎ în 2010); Strategia de învăţare continuă şi planul de acţiuni
pentru implementarea acestuia (2004, ediţia actualizatǎ în 2008; Programul de
implementare al strategiei naţionale de la Lisabona (2005) Cu toate acestea, deşi aceste
documente bine gândite conţin afirmaţii adevărate şi corecte, acestea sunt mai degrabă
confirmate la nivel declarativ decât faptic. Se acordă prioritate în general,
învăţământului secundar, superior şi profesional. Educaţia non-formală. nu este
recunoscută oficial, are prestigiu destul de scăzut şi este lipsită de sprijin financiar.
Posibilitǎţile de educare a adultilor sunt scǎzute în comparaţie cu alte ţări europene.
Adulţii participǎ la procesul de învǎţare continuǎ în cea mai mare parte ca elevii de
gimnaziu sau ai şcolilor profesionale.
În 2010, populaţia totală a Lituaniei era de peste 3,3 milioane (2010), cu 52,4% din
populaţia în vârstă între 25-64 de ani. Educaţia formalǎ în Lituania cuprinde circa 18 mii
elevi pe an. Numărul celor implicaţi în educaţia non-formală este în continuă creştere.
Conform datelor furnizate de Departamentul de Statistică din Lituaniania, în 2006,
educaţia non-formală în Lituania implica aproximativ 55 % din populaţia Lituaniei. În
2003, acest număr a fost de doar 28%. Potrivit datelor furnizate de Eurostat pentru anul
2008, în Lituania procentul populaţiei cu vârsta între 25-64 de ani care participă la
educaţie şi formare profesională a fost de 4,9% în timp ce media UE este de 9,7%. În
mediul urban, procentul de adulţi este de 60,7%, în timp ce în rural este de 42%. Cel mai
mare număr de lituanieni (45%) preferă studiile independente, 31% sunt implicaţi în
procesul de învăţare prin participarea la diverse cursuri şi seminarii, şi 6% învaţǎ la
universităţi, colegii şi şcoli. Indiferent de locul de reşedinţă, vârstă sau sex, cea mai
mare cerere este pentru învăţarea limbilor străine, urmată de IT, şi educaţia
antreprenorială, studii juridice şi economice, care sunt considerate a fi utile în viaţa de zi
cu zi. Numărul de persoane tinere care participă în educaţie (cu vârste între 18 – 34 de
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ani) este cu mult mai mare, inclusiv persoanele cu studii superioare care trăiesc în
marile oraşe.
În ciuda numărului în creştere de studenţi, adulţii nu sunt încă motivaţi să participe la
procesul continuu, de învăţare continuă. Unul dintre motive este prestigiul scăzut al
formelor de educaţie a adulţilor, lipsa de sprijin financiar şi nerecunoaşterea oficială a
educaţiei non-formale şi informale. Pe de altă parte, există motive personale, cum ar fi:
• Lipsa unor experienţe pozitive de învăţare sau atitudinea negativǎ dobânditǎ anterior
(la şcoală, universitate);
• aspecte legate vârsta: majoritatea persoanelor lipsite de motivaţia de a învăţa sunt sub
45 de ani.
• Educaţie: persoanele cele mai nemotivate au doar studii primare, de bazǎ.
• Reşedinţa: oamenii din oraşele mai mari sunt aparent mai dispuşi să înveţe.
• Rata şomajului: în majoritatea cazurilor, motivaţia de a învăţa este legată de piaţa forţei
de muncă: cerinţe în creştere existǎ la cei care doresc sǎ a obţinǎ un loc de muncǎ mai
bun sau un loc de muncă suplimentar. Salariaţii îşi îmbunătăţesc calificarea mai frecvent
şi au motivaţie mai mare decât şomerii.
• informare insuficientǎ: majoritatea cetăţenilor nu ştiu unde pot beneficia de educaţie
non-formală, sau ce instituţii funcţioneazǎ în domeniul educaţiei adulţilor.
3.5.1 Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Gândirea critică este necesară pentru viaţa de zi cu zi, pentru că face ca gândirea
noastră să fie mai puţin părtinitoare, incompletă şi lipsită de informaţie. Lectura şi
scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice (RWCT) devin la fel de necesare ca orice alte
abilităţi sociale şi profesionale. Acesta este motivul pentru care acest program a început
să fie derulat.
Misiunea RWCT este de a promova gândirea criticǎ deschisă, independenţa şi de creşte
gradul de înţelegere a textelor în rândul tuturor grupurilor de vârstă. Scopul este de a
introduce filosofia şi metodologia gândirii critice ca instrumente practice pentru predare
şi învăţare.
Obiective:
- sǎ înţeleagǎ schema RWCT şi să fie capabil să o utilizeze;
- sǎ creeze un mediu de predare şi învǎţare deschis şi plǎcut;
- să folosească strategii de cooperare;
- să înveţe să folosească predarea activă şi metode de învăţare;
- sǎ folosească sistemele de planificare pentru activităţile gândirii critice;
- să folosească o varietate de metode de evaluare;
- sǎ se familiarizeze cu strategii active de lectură şi sǎ le aplice;
- să folosească o varietate de strategii de scriere;
- să aplice şi să reflecteze asupra diferitelor strategii de gândire criticǎ utilizate în
activitatea de zi cu zi;
- să folosească reflecţiile critice ale altor oameni pentru îmbunătăţira personală şi
profesională;
- sǎ dezvolte obiceiul de reflecţie cu privire la activităţile cu caracter personal.
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Programul de formare RWCT se desfǎşoarǎ de peste zece ani în Lituania. În scopul
dezvoltǎrii acestui program de formare, au fost folosite diverse modalitǎţi de instruire
cum ar fi seminarii şi ateliere de lucru, precum şi materiale de învăţare, cum ar fi
manuale, cărţi, CD-uri de învăţare.
Programul RWCT în Lituania constǎ în 120 de ore de atelier de lucru. Versiunea scurtă
acoperă 48 de ore (sau 64 ore academice), oferind posibilitatea participanţilor de a alege
module diferite de câte 6 ore, sau de a construi un program original în conformitate cu
nevoile grupului ţintǎ.
Întregul program este format din următoarele module:
• Un program cadru pentru implementarea gândirii critice în cadrul curriculumului (6 ore).
Acest modul prezintă argumentele pentru utilizarea metodelor de gândire critică şi
învăţare interactivă, şi demonstrează modelul de evocare-înţelegere-reflecţie.
Participanţii vor învăţa un set preliminar de strategii de predare care exemplifică
modelul.
• Metode pentru promovarea gândirii critice (6 ore) prezintǎ modalitǎţi de folosire a
diferitelor niveluri de a chestiona şi a strategiilor de abordare a unor texte ştiinţifice şi de
ficţiune.
• Lectură-scriere-discuţii (6 ore). Subliniind corelaţiile dintre competenţe diferite (citire,
scriere, vorbire şi ascultare) şi importanţa lor pentru învăţare, cursul se concentrează pe
tehnici aplicabile diferitelor activităţi care utilizează abilitǎţi de citire şi scriere pentru
învăţare.
• Strategii suplimentare pentru promovarea gândiri critice (6 ore). Revizuind modelul
evocare-înţelegerea-reflecţie, acest modul prezintǎ metode suplimentare pentru utilizare
în toate cele trei faze. Un accent deosebit este pus pe tehnicile de dezbatere, şi în
special pe utilizarea dezbaterii ca pregǎtire pentru scris.
• Crearea unei atmosfere de lucru prielnicǎ pentru facilitarea gândirii critice (6 ore).
Acest curs se concentrează pe crearea unor medii de învăţare, în care rolul profesorului/
tutorelui este schimbat din cel de deţinǎtor incontestabil de cunoştinţe în cel de facilitator
al învăţării într-o comunitate de cursanţi.
• Atelier de lecturǎ: pentru a deveni cititori şi gânditori pe tot parcursul vieţii (6 ore).
Ateliere de lecturǎ sunt destinate să motiveze participanţii să citească, oferind în acelaşi
timp încurajare pentru reflecţie profundă. Scopul este de a crea experienţe de lectură
autentice, care promoveazǎ interesul real şi dorinţa de a citi. Sunt prezentate tehnici
pentru crearea şi gestionarea unor ateliere de lecturǎ, inclusiv efectuarea de "mini-lecţii"
de lectura.
• Atelier de scriere: de la exprimare la argumentare în scris (6 ore). Atelierele de scriere
au rezultat din încercarea de a re-crea condiţiile şi procedeele folosite de cǎtre scriitorii
profesionişti. Atelierul vizeazǎ nu numai modul de utilizare al acestui stil în predare, ci şi
modificarea exprimǎrii pentru a realiza o expunere si argumentare academicǎ.
Programul de formare include de asemenea un atelier de lucru pentru viitori formatori şi
mentori RWCT pe tema „Cum să-i învăţăm pe adulţi”.
Atelierele sunt structurate pe formatul urmǎtor:
1. Introducere - inclusiv justificarea tehnicii sau strategiei prezentate.
2. Demonstraţie - în care metoda sau strategia este experimentatǎ direct de către
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participanţi, aceştia participând ca studenţi la lecţia demonstrativă.
3. Reflecţie - în care scopul, utilitatea procedurilor şi tehnicilor utilizate sunt explicate şi
discutate.
4. Practică asistatǎ - în care participanţii pun în practicǎ tehnicile învǎţate ca profesor,
mentor.
5. Aplicaţie - în care participanţii pregǎtesc şi discutǎ planuri detaliate pentru testarea
tehnicilor în mediile lor de lucru proprii.
6. Implementare - în care participanţii aplică tehnicile în diverse contexte.
7. Reflecţie şi perfecţionare - în care participanţii se întâlnesc cu alţi cursanţi pentru a
împărtăşii şi discuta concluziile lor privind punerea în aplicare, şi decid împreunǎ
îmbunǎtǎţirile necesare pentru punerea în aplicare.
Partenerii care au beneficiat de formări RWCT au fost organizaţii care au solicitat fie
cursul complet fie seminarii distincte. Programul este sprijinit de instituţii de învǎţǎmânt şcoli, universitǎţi, sindicate şi adulţi care învaţă.
Programul de formare este disponibil în toată ţara şi este plătit de către organizaţiile
finanţatoare sau de către participanţi. Participanţii provin din diverse categorii de vârstă,
medii educaţionale şi profesionale, mai ales angajaţi. Majoritatea participanţilor care nu
au un loc de muncǎ sunt pensionari. Grupul ţintǎ este de obicei alcătuit din profesori,
bibliotecari, asistenţi sociali, educatori sociali, psihologi şi administratorii şcolilor. În
perioada 2000-2009, programul a implicat 11.747 de participanţi (un total de 3.076 ore
de formare), dintre care 915 au fost participanţi internaţionali (306 ore).
Formatorii care conduc acest program au o experienţă îndelungatǎ. Ei înşişi folosesc
strategii de gândire critică în viaţa profesională; mulţi deţin certificate de formatori în
conformitate cu standardele internaţionale: „formatorii au o vastǎ experienţă, sunt
deschişi schimbărilor, orientaţi spre nevoile şi experienţa participanţilor”.
Formarea practică este susţinută de numeroase materiale didactice: cartea „Gândire
criticǎ: teorie şi practică", materiale metodologice „Atelier de lecturǎ", materiale
metodologice pentru profesorii şi studenţii din învăţământul superior, un set de materiale
pentru elevi, revista „Permainos", broşura „Gândire criticǎ", materiale video, opt ghiduri
RWCT. Cărţi, reviste şi pliante sunt disponibile pentru toti cei interesaţi, în timp ce
materialele metodice sunt utilizate exclusiv pentru sesiunile de formare.
Principalul inconvenient cu care
formatorii s-au confruntat în
trecut a fost faptul că statul nu a
susţinut financiar învăţarea în
rândul adulţilor, iar rezultatele
învăţării non-formale nu au fost
recunoscute oficial. Cei care
învaţǎ au un sprijin foarte limitat,
ceea ce influenţează motivaţia
lor de a învăţa continuu. Unul
dintre participanţi a afirmat că
„este greu să se integreze pe
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deplin într-un proces de învăţare în care trebuie să combine munca şi formarea
profesională". Consilierea individuală a fost unul dintre factorii care au contribuit la
menţinerea unui nivel ridicat de motivare. Atunci când se aplică bune practici în şcoală
sau în mediul de predare, fiecare profesor si formator interesat beneficiazǎ de consultaţii
individuale.
Descrierea detaliată a bunei practici
RWCT are la bazǎ constructivismul şi abordarea filosofico-pedagogicǎ şi meta-cognitivǎ
(Bloom, 1956; Taba, 1966; Lipman 1988, 1991; Erikson, 1963; Dewey, etc.). Întregul
program, este construit pe un cadru din 3 etape: evocare, înţelegerea şi reflecţie,
aplicate la majoritatea activităţilor de predare/ învăţare. Cadrul este bine fundamentat
teoretic (Vaughn & Estes 1986; Ogle 1986; Templul & Gillet 1996; Tierney, Readence &
Dishner, 1985) şi demonstrat practic. Programul foloseşte taxonomia propusǎ de B.
Bloom. Se face distincţia între întrebǎrile de „ordin inferior" şi cele „de ordin superior";
dintre întrebările care solicită recunoaşterea sau reamintirea faptelor şi înţelegerea de
concepte şi idei, faţă de întrebările care invitǎ la aplicarea ideilor, analiza argumentelor,
sinteza mai multor idei pentru a ajunge la soluţii noi, precum şi evaluarea unei înşiruiri
întregi de raţionamente.
Participanţii la program au posibilitatea de a fi implicaţi activ şi de a experimenta diferite
roluri: de studenţi, profesori, mentori, tutori şi altele. Astfel metodologia selectatǎ ajută la
realizarea obiectivelor de formare şi promovează gândirea critică în toate situaţiile de
viaţă.
Această practică este considerată a fi bună şi inovatoare, pentru că este centrată pe
cursant. Punctul de plecare pentru activitate de învăţare îl constituie cunoştinţele şi
experienţa anterioară ale cursanţilor. Nu necesita nici o pregătire specifică prealabilǎ şi
este adaptabilă la toate grupele de vârstă şi sociale. În plus, realizează conexiuni între
experienţa, cunoştinţele şi competenţele din trecut, prezent şi viitor. Este flexibilă în ceea
ce priveşte conţinutul (conţinutul poate fi selectat în funcţie de situaţie, nevoie şi
aşteptările cursanţilor), oferind o varietate de metode de predare/ strategii de învăţare.
Această practică creează un mediu de învǎţare deschis, stimulant şi aplicabil în viaţa de
zi cu zi. Fundamentul teoretic este reprezentat de premise filosofice şi metodologice
solide, dar, în acelaşi timp este modernă, deoarece reflectă cu uşurinţă toate problemele
contemporane, problemele de zi cu zi şi le prezintǎ spre analiză şi reflecţie critică. Un
participant consideră că: „aceste cursuri nu sunt doze unice ci o înşiruire logică de teme
care se succed logic de la seminarii pentru învăţare la activităţi practice".
Programul este orientat spre aspecte practice deoarece stimuleazǎ metode eficiente de
învǎţare şi predare, încurajeazǎ analiza criticǎ şi reflecţia asupra evenimentelor. De
asemenea, acest program este uşor adaptabil la diferite contexte şi situaţii. De exemplu,
au fost organizate ateliere de lectură pentru persoanele în vârstă din centrele de
îngrijire. Alte cursuri au fost organizate pentru grupuri internaţionale mixte de adulţi
(cursuri Comenius şi Grundtvig). Acest program a fost de asemenea implementat în
numeroase alte ţări.

61

Numărul participanţilor a crescut de la începutul programului, sfârşitul anilor 1990, până
în 2007, când s-a înregistrat o scădere
datoritǎ lipsei de resurse financiare.
Programul dezvoltă abilitǎţi esenţiale
pentru participanţi, deoarece promovează
gândirea critică şi creativă, munca în
echipǎ, stimuleazǎ curiozitatea cursanţilor
şi motivaţia pentru învăţare pe tot
parcursul vieţii. Mai mult decât atât, acest
program este sustenabil, Centrul de
Didacticǎ Modernǎ deţinând dreptul de
proprietate asupra acestuia. Acest program
are un potenţial uriaş pentru viaţa modernă
şi contemporană, oferind soluţii pentru
rezolvarea multor probleme locale şi
globale, precum şi pentru soluţionarea problemelor personale şi sociale.
Rezultate/ Beneficii
Rezultatul acestui program este formarea de buni gânditori şi îmbunǎtǎţirea modului de
învăţare şi predare. Formatorii oferǎ participanţilor un mediu de învăţare deschis şi
plǎcut în care participanţii învaţă să folosească metoda de gândire criticǎ, aplicabile în
viaţa lor profesională şi personală. Ei pot folosi strategii de lucru în echipǎ, metodele de
învăţare şi predare active, precum şi metode diferite de evaluare. În plus, cursanţii sunt
capabili sǎ practice lectura activă şi diferite strategii de scriere. Programul de formare
ajută cursanţii să folosească gândirea criticǎ în viaţa lor de zi cu zi, precum şi pentru a
reflecta asupra acesteia şi sǎ îşi dezvolte aptitudinile personale şi profesionale. Unul
dintre participanţi a spus: „Cred că am trǎit experienţe noi, m-am îmbunătăţit ca
specialist, cercul meu social a devenit mai larg. Cred, de asemenea, cǎ m-am dezvoltat
profesional ". Succesul programului este demonstrat de feedback-ul participanţilor prin
chestionarele completate şi reflecţiile acestora, precum şi de rezultatele anchetei, care
subliniază atât beneficiile programului RWCT cât şi potenţialul său de creştere în viitor.
Rezumat şi concluzii
Acest program ajută la dezvoltarea gândirii critice, care este una dintre caracteristicile
esenţiale ale unei persoane care încearcă să înţeleagă şi sǎ reflecteze asupra propriei
persoane şi a activitǎţilor din viaţa de fiecare zi, care fac din viaţa noastrǎ un lung proces
de învăţare activă. Acest program nu se concentreazǎ pe un singur aspect concret, ci
ajută cursanţii să înţeleagǎ modul în care trebuie să înveţe şi sǎ gândeascǎ, cum sǎ se
integreze într-un grup, cum sǎ îşi formuleze opiniile şi să exprime atitudini critice
constructive. Exemplul de bună practică prezentat mai sus ilustreazǎ cât de motivantǎ
poate fi dorinţa de a învǎţa lucruri noi, iar aceastǎ motivaţie va crea premisele învǎţarii
de duratǎ, pe tot parcursul vieţii. Această motivaţie porneşte din dorinţa de a cunoaşte,
de a fi implicat într-o varietate de grupuri şi de a învăţa lucruri noi, de a utiliza
deprinderile dezvoltate şi de a acumula cunoştinţe pentru crearea unui nou nivel de
conştientizare.
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3.5.2. Comunicarea în situaţii complicate

Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Comunicarea este transferul de informaţie de la un transmiţǎtor la un receptor. Este o
formǎ de interacţiune între oameni care presupune o serie de abilitǎţi speciale. Aceste
abilitǎţi sunt esenţiale pentru orice persoanǎ atât în realizarea unei cariere profesionale
cât şi în viaţa personalǎ.
Scopul programului de formare
Scopul programului este de a oferi oportunitatea celor ce doresc, sǎ îşi îmbunǎtǎţeascǎ
abilităţile de comunicare şi de management al conflictelor, cât şi de a experimenta
strategii şi metode variate de învăţare. Aceste formări au fost organizate continuu din
2007. Programul de formare a fost realizat în diferite moduri, prin seminarii, ateliere de
lucru, învăţare practicǎ şi materiale de învăţare individualǎ, cum ar fi manuale, cărţi, CDuri de învăţare.
Programul pe care îl oferim este orientat spre dezvoltarea abilităţilor practice ale
cursantului. Managementul conflictelor precum şi modelele de mediere prezentate în
formare pot fi aplicate cu uşurinţă atât la locul de muncă, cât şi în situaţii din viaţa
personală. Formarea ajuta cursanţii, nu doar să recunoască conflictul în dezvoltare, ci şi
să aleagă cele mai bune metode pentru soluţionarea acestuia, oferind şansa de
reflectare asupra seminariilor si sesiunilor de formare. Modelul de soluţionare a
conflictelor este util tuturor, medierea poate fi utilizată atât de elevii de liceu, cât şi de
către studenţi.
Programul include următoarele subiecte:
1. Când apare conflictul? Diferite tipuri de conflicte. Este conflictul întotdeauna
negativ? Motive vizibile sau ascunse de conflict. Discuţie „Unde şi cum merită să
intrăm în conflict?”
2. Soluţionarea conflictului. Stiluri de soluţionare: Adaptarea, Compromisul, Neimplicarea, Dominarea, Cooperarea, etc. Selectarea celei mai bune soluţionări a
conflictului depinde de situaţie. Conflicte în situaţii diferite. Algoritmi de
management.
3. Medierea efectivă. Modelul de mediere. Emoţiile într-un conflict şi managementul
lor.
4. Soluţionarea conflictului prin mediere. Instructaj video.
5. Discuţii finale şi concluzii.
Partenerii care au solicitat sesiunile de comunicare sunt organizaţii care au cerut
seminarii integrale sau parţiale în cadrul serviciului de predare-învăţare. Programul este
sprijinit de instituţii educaţionale – şcoli, universităţi şi asociaţii de învăţare pentru adulţi.
Programul de formare este disponibil în toată ţara şi este plătit, fie de către sponsori, fie
de participanţi. Participanţii sunt din diferite categorii de vârstă, din diverse medii
educaţionale şi profesionale, mai ales angajaţi. Publicul este în cea mai mare parte
format din profesori, asistenţi sociali, educatori sociali, psihologi, administratorii şcolilor,
elevi, părinţi. Programul a implicat 400 de participanţi în perioada 2007-2009. Formatorul
63

care realizează acest program are o diplomă de master în management si formare
profesională. Are experienţă de predare în şcoala primară, şi este în prezent director al
unei şcoli de artă pentru copii. Formatorul are experienţă în predarea pentru adulţi şi
oferirea de consultanţă, fiind autor/ co-autor al unor articole profesionale şi materiale
metodologice.
Programul de formare este sprijinit de următoarele materiale: un set de materiale
didactice pentru cei care învaţă, materiale video, cărţi, materiale metodologice. Cărţile
sunt disponibile pentru toţi cei interesaţi, în timp ce materialele video şi alte materiale
multiplicate sunt utilizate exclusiv pentru formare.
Principala limitare a programului de formare este faptul că învăţarea în rândul adulţilor
nu este susţinută financiar de către stat şi competenţele dobândite în medii non-formale
de învăţare nu sunt recunoscute oficial. Cursanţii beneficiază de un sprijin extern foarte
limitat, ceea ce influenţează motivaţia lor de a învăţa continuu. Unele obstacole mai
specifice sunt:
• durata insuficientă a formării (participanţii nu sunt întotdeauna în măsură să aloce
suficient timp şi sǎ participe la un program care durează mai mult de 2 zile);
• mărimea grupului (grupuri prea mari de cursanţi)
Pentru ca teoria să devină practică şi cuvintele să se transforme în acţiune, este nevoie
de timp şi efort. De asemenea, participanţii sunt reţinuţi în a analiza comportamentele
personale în mod deschis şi critic. Potrivit unuia dintre ei „nu a fost întotdeauna plăcut să
aud despre greşelile personale, dar am abordat acest aspect din punct de vedere
profesional, nu personal. Deci, am depăşit această problemă".
Descrierea detaliată a bunei practici
Metodologia principală a programului de formare se bazează pe un model de
management al conflictelor într-o situaţie
de învinuire; şi modelul de mediere
eficient în situaţii de conflict. Formarea
include aspecte teoretice, discuţii, sarcini
individuale, vizionare de materiale video,
reflecţie, concluzii bazate pe materiale
teoretice şi experienţa practică.
Timpul alocat pentru diverse activităţi este
flexibil, în funcţie de interesul pe care îl
are cel care învaţă sau de nevoia de mai
multă analiza cazuistică. Fiecare parte
teoretică se încheie cu o discuţie sau cu
activităţi practice care ajută la
răspunderea la întrebările: De ce este important pentru mine? Cum pot folosi aceasta, în
viaţa de zi cu zi? Ce se va schimba dacă mi-aş modifica comportamentul? Partea
practică cuprinde activitǎţi demonstrative. Fiecare participant alege o situaţie individuală
strâns legata de locul său de muncă sau de o experienţă din viaţa personală, şi
acţionează în situaţia pretinsă, într-un un rol specific. După aceea, demonstraţia de minisesiuni este revizuită şi discutată în conformitate cu criteriile convenite. Fiecare
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participant poate sa repete sarcina până când este mulţumit de rezultat. Participanţii au,
uneori de făcut teme, cum ar fi să observe şi să recunoască situaţiile de conflict şi să
reflecteze asupra comportamentului personal în cazul unor astfel de situaţii.
Tehnicile de învăţare utilizate includ observarea, discuţiile, reflecţiile individuale şi de
grup, modelarea activităţilor demonstrative şi vizionare de material video. Programul se
bazează pe psihologia umană şi pedagogie. Principiul major constă în faptul că fiecare
persoană este liberă să aleagă modele de comportament cu caracter personal în diferite
situaţii şi trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru rezultate. Programul încearcă să
exploreze situaţiile „câştig-câştig" ca pe o alternativă la situaţia "câştig-pierdere". Acest
lucru arată că metoda aleasă ajută la atingerea obiectivului principal, misiunea
programului fiind realizarea unei comunicǎri eficiente.
Această practică este considerată a fi bună şi inovatoare pornind de la trei caracteristici
distincte:
1 - Interconectare între teorie şi practică. Fiecare declaraţie teoretică este susţinută de
exemple practice.
2 - orientarea către educatori şi reprezentanţi ai administraţiei şcolilor, ca principal grup
ţintă (există o concepţie greşită conform cǎreia educatorii au competenţe suficiente
pentru a gestiona conflictul sau situaţiile dificile de comunicare datorita muncii lor, ceea
ce nu este adevărat).
3 - Împǎrtǎşirea de exemple alternative de comportament care arată modul în care pot
influenţa rezultatele acţiunilor noastre.
Unul dintre participanţi a spus că această formare este inovatoare, deoarece „este
foarte relevant, pentru ca este aproape imposibil să eviţi conflictele, prin urmare,
înţelegerea modului de a le gestiona este foarte important. "
Motivul pentru care propunem acest program de formare este gradul sau ridicat de
aplicabilitate. Activităţile practice acoperă o treime din întregul program. Cursanţii
dobândesc cunoştinţe şi abilităţi de a recunoaşte, înţelege şi gestiona situaţiile dificile de
comunicare şi comportamentul personal. Aceste metode pot fi uşor adaptate la contexte,
ţări şi situaţii diferite. Este un program flexibil - poate fi ajustat chiar şi în timpul derulǎrii
programului, în funcţie de nevoile
specifice şi de situaţii. Programul
este accesibil pentru oricine
indiferent de vârstă, profil social şi
profesional, experienţă, precum şi
alte caracteristici individuale.
Participanţii sunt încurajaţi să
participe activ la formare de la
început până la final. Formarea
începe prin stabilirea de comun
acord a normelor de lucru, a
modelelor de comportament în
diferite situaţii. Participanţii sunt
încurajaţi să împărtăşească din experienţa lor personală în legătură cu activităţile de zi
cu zi. Reflecţii personale sunt utilizate „pentru a verifica" teoria: pentru a vedea cum
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funcţionează în diferite situaţii. Participanţii prezintǎ diverse situaţii, şi particip la sesiuni
de formare demonstrative şi video.
Programul promovează participarea activă în situaţiile de gestionare a conflictelor, de
reflecţie personală şi de schimbarea modelelor de comportament. Programul este
benefic atât în plan personal cât şi profesional, în cazul în care participanţii decid să
aplice cunoştinţele şi abilităţile dobândite în timpul programului, în viaţa de zi cu zi sau
viaţa profesională. În plus, acest program este sustenabil, Centrul de Didacticǎ Modernǎ
deţinând dreptul de proprietate asupra acestuia. Are un potenţial uriaş pentru viaţa
modernă şi contemporană.
Rezultate/ Beneficii
Programul este considerat de succes doar dacă toate obiectivele stabilite sunt
îndeplinite. Principalii indicatori ai succesului sunt îmbunătăţirea abilitǎţilor de
comunicare ale participanţilor, de gestionare a conflictelor şi dezvoltarea competenţelor
de soluţionare. Participanţii au ocazia să analizeze conflictele din „exterior”, pentru a
îmbunătăţi auto-cunoaşterea, înţelegerea de sine în situaţii conflictuale. Cursanţii sunt
capabili să recunoască punctul de plecare şi dinamica conflictelor şi să aleagă metodele
pentru rezolvarea acestora. Programul de formare permite participanţilor să privească
pozitiv concepte „negative" ca acela de conflict: „Am o nouă abordare în stilul meu de
rezoluţie a conflictelor, am acumulat noi cunoştinţe despre cum se rezolvă situaţiile
conflictuale într-un mod mai profesionist."; „Pentru mine a devenit mai uşor să comunic
cu oamenii, să nu mi se încingă creierul într-o situaţie de conflict, să fiu calm şi să iau
decizii corecte.". Feedback-ul de la participanţi, în timpul cursului şi după acesta este
întotdeauna foarte bine primit şi pozitiv.
Rezumat şi concluzii
Acest program este considerat a fi cel mai bun exemplu de practică din mai multe
motive. În primul rând, abilităţile de comunicare sunt printre cele mai importante
aptitudini personale. Un proces de comunicare eficient şi pozitiv contribuie la depăşirea
dificultăţilor şi chiar a conflictele foarte puternice, poate duce la schimbări pozitive şi
benefice, deoarece cooperarea şi colaborarea începe întotdeauna de la o comunicare
eficientă. Acest proces este transferabil şi necesar pentru toate domeniile vieţii: casă,
muncă, comunitate. Noile competenţe şi cunoştinţe acumulate sunt principalele
elemente care motivează participanţii să participe la învăţarea permanentă, prin metode
care ne permit să privim o situaţie din exterior şi să reflectam asupra greşelilor.
În al doilea rând, buna practică se bazează pe o metodologie eficientă, care permite
participanţilor să transfere teoria în acţiune, şi sǎ experimenteze modul de gestionare a
conflictelor de muncă în situaţii reale.
În al treilea rând, atmosfera de formare deschisă şi încurajarea ajută participanţii să se
concentreze asupra activităţilor de predare-învăţare şi sǎ a depăşeascǎ prejudecăţile
personale.
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În al patrulea rând, profesionalismul formatorului ajută participanţii să gestioneze situaţii
imprevizibile din timpul cursului formare, reuşind astfel să adapteze cursul la o mare
diversitate de persoane şi sǎ îndeplinească obiectivele de formare.
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3.6 România
Contextul general al educaţiei adulţilor din România
Privire de ansamblu asupra statutului actual al educaţiei pentru adulţi în România
Responsabilitatea educaţiei adulţilor în România este împărţită de două ministere:
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, care sunt creatorii de politici la nivel naţional şi administratorii
procesului de furnizare a educaţiei şi formării pentru adulţi. Capitolul IV, Articolul 133 din
Legea Educaţie din România (Legea nr. 84/1995) prevede referitor la învăţarea
permanentă că „Ministerul Educaţiei Naţionale colaborează cu Ministerul Culturii şi cu
alte ministere interesate, precum şi cu mijloacele de informare în masă, cultele
religioase, universităţile populare, fundaţiile culturale, alte societăţi şi instituţii pentru a
facilita accesul la ştiinţă şi cultură al tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă, în vederea
adaptării lor la mutaţiile majore care survin în viaţa socială.”
Politicile referitoare la educaţia adulţilor sunt prevăzute într-o serie de Ordonanţe
guvernamentale şi alte documente legislative care reglementează organizarea educaţiei
şi formării pentru adulţi şi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Un alt birou naţional care este
un actor important în educaţie, inclusiv educaţia adulţilor, este comisia creată de
Preşedintele României în 2007 pentru analiza stării educaţiei şi cercetării, şi dezvoltarea
de politici post-aderarea în aceste două domenii pentru a asigura, printre altele,
integrarea educaţiei şi cerecetării româneşti în aria europeană şi pentru a asigura
competivitatea internaţională a României în această arie. Într-un raport realizat de
această Comisie în 2007, s-a stabilit ca în ceea ce priveşte participarea adulţilor în
învăţarea permanentă (unul dintre indicatorii Lisabona), în 2007 doar 1,6% dintre adulţi
au beneficiat de aceasta, faţă de 10,8% media din Uniunea Europeană şi ţinta de 12,5%
pentru 2010.2 În 2008, Comisia Prezidenţială pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din
Domeniul Educaţiei şi Cercetării a dezvoltat o strategie denumită „Educaţie şi cercetare
pentru o societate bazată pe cunoaştere” care stabileşte un număr de ţinte care să fie
atinse până în 2015. Obiectivul specific numărul 6 al Strategiei se adresează învăţării pe
tot parcursul vieţii cu scopul de a „transforma învăţarea permanentă într-o practică
socială curentă a fiecărui public sau instituţie privată. Creşterea ratei de participare a
adulţilor în învăţarea pe tot parcursul vieţii cu 20%”. Construind pe Strategia menţionată
anterior, unul dintre obiectivele platformei concepute de către guvernul actual (20092013) în domeniul educaţiei este legat de susţinerea învăţării pe tot parcursul vieţii şi de
dezvoltarea unor noi calificări, cât şi a dezvoltării profesionale continue. Măsurile
prevăzute în strategia menţionată mai sus includ crearea unei legi a învăţării pe tot
parcursul vieţii (un proiect de legea a fost realizat de Comisie); care să implice presa în
promovarea învăţării permanente; să încurajeze şcolile şi instituţiile de învăţământ
superior să devină centre de învăţare pe tot parcursul vieţii; şi crearea unui sistem de
contribuţii publice pentru finanţarea învăţării pe tot parcursul vieţii pentru fiecare nounăscut din România (să se deschidă un cont bancar pentru fiecare nou-născut şi o sumă
2

Strategia pe termen scurt şi mediu pentru dezvoltarea profesională continuă pentru perioada 20052010 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prevede că până în 2010, procentul ţintă al
participării adulţilor în dezvoltarea profesională continuă este 7%.
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iniţială de 500 de Euro să vină din partea Statului, şi ulterior contribuţii anuale de 500 de
Euro, scutite de impozite, să fie realizate de către părinţi). În ceea ce priveşte învăţarea
continuă, proiectul de lege prevede că fiecare instituţie publică trebuie să aloce minim
2% din bugetul său anual pentru dezvoltarea personalului.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este un alt actor important în conturarea
educaţiei şi formării pentru adulţi în România. Proiectul de lege pentru Învăţare pe tot
parcursul vieţii pregătit de către Comisia Prezidenţială prevede că reglementările în
acest domeniu trebuie realizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Totuşi, încă nu
este clar cum vor coopera şi cum îşi vor corela eforturile cele două ministere. În 2005 de
exemplu, ultimul minister a pregătit o Strategie pe termen scurt şi mediu pentru
dezvoltarea profesională continuă pentru 2005-2010. În timp ce prevederile şi acţiunile
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se concentrează pe strategii
psiho-educaţionale de dezvoltarea a resursei umane, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale se concentrează pe conţinutul tematic al programelor de formare.
Educaţia adulţilor în România lasă spaţiu pentru numeroase îmbunătăţiri. Ezechil (2005)
a subliniat existenţa pesimiştilor care suţin că educaţia adulţilor în România este încă în
etapa în care îşi caută identitatea socială şi instituţională. Dificultăţile ce apar din
organizarea internă a procesului sunt sporite de o serie de dificultăţi externe, cum ar fi
alocare de resurse financiare necesare pentru dezvoltarea diferitelor programe de
formare pentru adulţi.
Participare şi persistenţa în procesele de învăţare continuă în România
După cum s-a menţionat mai înainte, în România participarea la învăţare continuă este
insuficientă. Potrivit documentului intitulat Strategia pe termen scurt şi mediu pentru
dezvoltare profesională continuă pentru 2005-2010, participarea insuficientă este
cauzată de o serie de obstacole ce includ lipsa de flexibilitatea a sistemului de
dezvoltare profesională continuă (DPC) din prezent, ceea ce înseamnă că durata
cursurilor este prea mare şi din această cauză este imposibil ca persoanele interesate
să ia parte la formări în timp ce sunt angajate. În plus, recunoaşterea este garantată
doar pentru competenţele rezultate din sistemul formal de educaţie, în timp ce acelea
dezvoltate în contexte informale sau non-formale sunt rareori recunoscute. Angajatorii
declară că accesul la dezvoltarea profesională continuă şi la oportunităţile de învăţare
pe tot parcursul vieţii este restricţionat de asemenea de costul formării şi de lipsa
disponibilităţii locale a programelor de formare.
Unele dintre provocările legate de calitatea scăzută a programelor de formare pe care
documentul de strategie al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale le identifică
şi pe care am dori să le subliniem aici sunt legate de capacitate instituţională insuficientă
de a implementa şi monitoriza politici DPC, cuplată cu un cadru instituţional slab
dezvoltat al furnizorilor publici de DPC, şi cu reţeaua de furnizori privaţi insuficient
dezvoltată, care nu poate acoperi toate sectoarele sau domeniile calificărilor, şi în
special cu sistemul de autorizare al furnizorilor de formare care se concentrează pe
controlul inputurilor în detrimentul rezultatelor programelor de formare.
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Buna practică pe care o împărtăşim în continuare arată cum programele de formare pot
şi ar trebui să se concentreze pe rezultate ca şi modalităţi de atingere a obiectivelor
strategice3 de creştere a motivării adulţilor pentru şi a persistenţei lor în procesele de
învăţare permanentă, incluzând dezvoltarea profesională continuă.
3.6.1. Acţiune cercetare
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
În decembrie 2009 - iunie 2010, Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea
Gândirii Critice România (ALSDGC România) a implementat, cu suportul financiar al
Foundation Open Society Institute (Elveţia), proiectul intitulat Promovarea evaluării
autentice în sistemul de formarea continuă a cadrelor didactice din România. Obiectivul
acestui proiect a fost promovare unei politici de evaluare inovatoare pentru sistemul de
formare a cadrelor didactice continuă din România. Această politică nouă de evaluare ar
trebui să asigure un impact pozitiv semnificativ al programelor de formarea continuă
(dezvoltare profesională continuă pentru cadre didactice) asupra comunităţii elevilor
unde lucrează cadrele didactice care beneficiază de formări.
Pentru a atinge obiectivul proiectului, printre alte activităţi, ALSDGC România a
dezvoltat şi testat un modul de formare continuă pentru cadrele didactice. Modulul de
formare viza să dezvolte competenţele participanţilor de a planifica şi experimenta cu
acţiunea-cercetare pentru a îmbunătăţi instruirea şi a împărtăşii rezultatele şi
experienţele dobândite în timpul proiectului acţiune–cercetare cu alte cadre didactice.
Obiectivele specifice ale modulului de formare au fost ca participanţii să:
- explice conceptul procesului acţiune-cercetare;
- identifice fazele procesului acţiune-cercetare;
- identifice etapele unui proces care implică acţiune-cercetare;
- explice rolul proiectelor acţiune-cercetare în îmbunătăţirea proceselor de
predare-învăţare şi evaluare ;
- dezvolte un proiect de acţiune-cercetare pentru a îmbunătăţi instruirea lor şi
învăţarea elevilor şi să se pregătească pentru a-l implementa;
- reflecteze asupra necesităţii dezvoltării profesionale.
Programul de formare a fost furnizat participanţilor într-un format de tip atelier faţă-înfaţă de 15 ore ca şi parte a dezvoltării profesionale continue/ formarea continuă a
cadrelor didactice în ianuarie 2010. Ulterior, participanţii au dezvoltat versiunea finală a
propriului proiect acţiune-cercetare şi planul de implementare, au implementat proiectele
lor şi au redactat rapoartele de cercetare. Întregul set de activităţi se întinde astfel pe o
perioadă de 6 luni, incluzând formarea de 15 ore în grup faţă-în-faţă, aproximativ 10 ore
de planificare individuală (lecţii şi dezvoltare de materiale de predare), aproximativ 10
ore, în medie, de lucru la clasă (experimentarea intervenţiei dezvoltate pentru a
soluţiona problema identificată), în jur de 4 ore de întâlniri cu formatorul la locul de
muncă pentru susţinere directă şi monitorizare; şi aproximativ 15 ore de muncă pentru
3

Două obiective strategice i două ac iuni transversale sunt articulate în Strategia pe
termen scurt şi mediu pentru dezvoltare profesională continuă pentru 2005-2010 a Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
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analiza datelor colectate, formularea rezultatelor şi redactarea raportului (incluzând
munca pe 2-3 drafturi ca şi rezultat al feedbackului formatorilor).
În plus faţă de atelierul de 15 ore, formatorii oferă îndrumare personalizată cadrelor
didactice pe parcursul implementării proiectelor acţiune-cercetare: au fost efectuate
vizite de mentorat la şcolile cursanţilor, a fost oferit feedback constant (incluzând planuri
de lecţii, materiale de predare), pe constructiv cursanţilor pentru a-şi dezvolta propriile
proiecte şi materialele pe care le-au utilizat pentru a implementa activităţile didactice, a
colecta dovezi ale procesului de implementare, a analiza materialele şi a redacta
rezultatele lor în rapoarte. Rapoartele de cercetare sunt de fapt articole care urmează să
fie publicate în jurnalul profesional on-line al furnizorului formării. A fost oferit feedback
constructiv specific în decursul întregului proces de redactare. În plus, participanţilor leau fost furnizare instrumente reflexive.
Proiectul nostru a implicat 7 participanţi, cadre didactice, membri ai ALSDG România,
care au finalizat programul de formare continuă pentru cadre didactice Gândire Critică.
Învăţare Activă (furnizat de către ALSDGC România), o derivare a programului de
formare Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (RWCT). Toţi profesorii
au ales să participe la formare. Cu toate că toţi lucrează în şcoli urbane, aceştia
proveneau din contexte diverse deoarece:
- predau într-o varietate de şcoli: şcoli de arte şi meserii, licee tehnice
(vocaţionale), şcoli primare private, şcoli sportive;
- sunt profesori de o diversitate de materii: tehnologii (profesor inginer), profesori
de limba şi literatura română, un profesor de studii sociale, un consilier şcolar, un
profesor de limba franceză (limbă străină), şi o învăţătoare de şcoală primară;
- predau la elevi dintr-o varietatea de grupuri de vârstă: liceu (cinci profesori),
gimnaziu (un profesor), învăţământ primar (o învăţătoare).
Produsele proiectului în cadrul căruia
a fost dezvoltată această bună
practică s-au adresat în principal
furnizorilor de formare continuă din
România, dar şi comunităţii
internaţionale RWCT. Cu toate că
programul de formare a fost conceput
şi testat pe cadre didactice, cu ajustări
minime poate fi transferat către orice
profil de profesie.
Rezultatele proiectului includ
materialele de formare (curriculum-ul
formării, agenda de formare, handouturi, fişe de lucru), cât şi un ghid de
evaluare autentică pentru furnizorii de
programe de formare continuă şi un
set de recomandări de politici (vezi

http://www.alsdgc.ro/proiecte/view/id/29/lang/en). Aceste materiale pot fi accesate şi
utilizate gratuit prin simpla menţionare a sursei.
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Gândindu-ne la limitările întâmpinate, atât de furnizorul de formare cât şi de cursanţi,
trebuie subliniată problema reprezentată de timp. Ca şi în cazul tuturor proceselor de
învaţare profundă, această abordare necesită mult timp. Cu toate că curriculum-ul
formării nu intenţiona în mod expres să dezvolte abilităţile de scriere academică ale
participanţilor, în procesul de redactare a rezultatelor proiectelor de acţiune-cercetare,
datorită abilităţilor de scriere academică insuficiente, participanţii au avut nevoie de mult
sprijin, ceea ce a îngreunat munca formatorului.
Statusul curent în privinţa furnizării în continuare a programului este influenţat de
obţinerea acreditării pentru programul de formare din partea Centrului Naţional de
Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP – agenţia responsabilă
cu acreditările programelor de formare continuă pentru cadrele didactice) pentru a putea
furniza în viitor această formare cadrelor didactice ar obţine de asemenea credite pentru
finalizarea programului de formare. În plus, după cum s-a stipulat în recomandările4 de
politici, este necesară cooperarea diverşilor factori implicaţi: pe lângă cadrul îmbunătăţit
care urmează să fie furnizat de CNFP, eforturile furnizorilor de formare ar trebui corelate
cu ale echipelor din conducerea şcolilor şi ale beneficarilor înşişi. Altfel, nu poate fi
implementată nicio evaluare autentică – fie că este vorba de acţiune-cercetare sau
despre alte metode similare.
Considerând că se obţine acreditarea pentru programul de formare, sunt necesare
fonduri pentru a acoperi cheltuielile de formare. În pofida prevederilor legale preconizate,
conform cărora instituţiile publice ar trebui să investească cel puţin 2% din bugetul lor în
dezvoltarea personalului, în condiţiile recesiunii economice şi prioritizării îndoielnice a
dezvoltării resursei umane de către angajatori, fondurile nu sunt uşor de identificat/
disponibile. În general, organizaţii private ca şi ALSDGC România fac eforturi pentru a
obţine finanţări pentru formări prin granturi (oferite de fundaţii private internaţionale) ca şi
o alternativă la solicitarea unei taxe de participare de la cadrele didactice, în special în
situaţia economică actuală.
Descrierea detaliată a bunei practici
Metodologia realizării formării implică o abordare de tip atelier. Conceptele de bază
(acţiune-cercetare, procese şi proiecte acţiune-cercetare – vezi în continuare) sunt
predate într-o manieră foarte interactivă care implică strategii de învăţare cooperantă.
Formatorii oferă câteva modele de proiecte acţiune-cercetare. Ulterior, participanţii
identifică problemele care-i preocupă în munca lor zilnică de predare/ activităţi la clasă,
şi schiţează un plan acţiune-cercetare. Planurile sunt împărtăşite în atelier şi este oferit
feedback atât din partea participanţilor cât şi al formatorilor. După aceea cursanţii
finalizează planurile lor de acţiune-cercetare şi le implementează cu îndrumarea
formatorilor.
Conţinutul formării de 15 ore este structurat în jurul a trei sub-teme după cum urmează:
1. Procesul acţiune-cercetare (3 ore)
4

http://www.alsdgc.ro/userfiles/Policy%20recommendations%20ENG%281%29.pdf
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1.1 Profesorul cercetător
1.2 Procesul acţiune-cercetare: definiţii, etape
2. Proiectul acţiune-cercetare (6 ore)
2.1 Proiecte acţiune-cercetare; colaborarea cadrelor didactice pentru a realiza proiecte
acţiune-cercetare
2.2 Etapele unui proiect acţiune-cercetare
2.3. Studii de caz: proiecte acţiune-cercetare
3. Proiectarea unui proiect acţiune-cercetare (6 ore)
3.1 Practică cu îndrumare – realizarea draftului unui proiect acţiune-cercetare.
3.2. Planificare şi implementare.
Pe parcursul implementării proiectelor de acţiune-cercetare este aplicat un sistem de
monitorizare a participării şi evaluare, cursanţii colectează dovezi ale muncii lor şi ale
schimbărilor survenite în ceea ce priveşte aspectele pe care au decis să le
îmbunătăţească în munca lor la clasă. Reflecţia este încurajată pe parcursul întregului
proces. Când proiectele sunt finalizate, cursanţii redactează rezultatele pentru a le
împărtăşii cu celelalte cadre didactice.
Metodologia este adecvată stilului de formare utilizat de ALSDGC România. Formatul de
tip atelier s-a dovedit eficient şi în alte programe de formare. Mai mult, atunci când se
încearcă demonstrarea faptului că evaluarea autentică necesită un context autentic şi
sarcini autentice, acţiunea-cerecetare pare să fie răspunsul. Astfel, elementul inovator
încorporat în programul nostru de formare a fost concentrarea pe autenticitatea evaluării
prin includerea acţiunii-cercetare. Este recomandat ca acţiunea-cercetare ca şi
dimensiune, să fie inclusă organic în procesul de învăţare al cadrelor didactice, şi ca şi
premisă pentru îmbunătăţirea competenţei sau nivelului de performanţă vizat de
programele de formare. Mai mult, prin includerea acţiunii-cercetare în procesul de
formare, furnizorii de programe pot obţine informaţii despre impactul programului de
formare, concentrând astfel procesul dezvoltării profesionale continue mai degrabă pe
rezultatele formării decât pe input-uri.
Această bună practică este o premieră prin natura sa în România, deoarece evaluarea
autentică este un concept cu care pedagogii români sunt puţin familiarizaţi atât teoretic
cât şi practic. În timp ce acţiunea-cercetare este utilizată într-o anumită măsură în
România, utilizarea sa în scopul evaluării autentice este un aspect în întregime nou
(după cum demonstrează şi feedbackul primit de la destinatarii ghidurilor şi al altor
produse ale proiectului în cadrul căruia a fost dezvoltată buna practică).
Elementele practice prezentate în buna practică au fost realizate prin implementarea
acţiunii-cercetare pornind de la probleme reale de la locul de muncă care generează
dificultăţi profesorilor ca şi practicanţi. Intervenţiile pe care profesorii le-au proiectat
pentru a soluţiona problemele provocatoare identificate au fost aplicate în practică;
monitorizarea şi evaluarea intervenţiilor (rezultate în învăţarea elevilor) au fost foarte
practice. Redactarea raportului de cercetare (incluzând aspecte metodologice, dovezi,
interpretări ale rezultatelor, concluzii) a fost un alt aspect practic care a ajutat la
îmbunătăţirea abilităţilor de scriere academică ale profesorilor.
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Prezenta buna practică poate fi adaptată oricărui context de ţară în ceea ce priveşte
sistemul educaţional şi formarea cadrelor didactice (continuă sau iniţială). Este necesară
o anumită flexibilitate în
abordarea predării. Totuşi,
curriculum-ul nu are nevoie de
schimbări. Mai mult, fiind croită
pe nevoile profesioniştilor care
iau parte la ea şi condusă de
beneficiarii formării, şi fiind
bazată de asemenea exclusiv pe
experimentarea în practică
(hands-on) a unor noi moduri de
a a realiza o muncă pentru a
îmbunătăţi rezultatele, buna
practică poate fi transferată altor
domenii profesionale, în special
celor care implică munca cu
oamenii. O recomandăm călduros pentru educaţia şi formarea adulţilor.
Rezultate/ Beneficii
Până în acest moment nu ne-am stabilit ca şi obiectiv creşterea indicatorilor cantitativi, ci
am privit mai degrabă buna practică în termeni de profunzime a învăţării şi
sustenabilităţii dezvoltării profesionale (testată până în prezent pe cadre didactice).
Aceasta împuterniceşte profesorii să ia decizii substanţial mai informate în legătură cu
dezvoltarea lor profesională. Considerăm că acţiunea-cercetare a contribuit la
transformarea lor în profesori mai demni de încredere şi mai responsabili, care au un
simţământ de demnitate profesională conferit de satisfacţia de a da tot ce au mai bun în
sala de clasă.
Programul de formare este incluziv social, deoarece cadrele didactice provin dintr-o
varietate de contexte în ceea ce priveşte tipurile de şcoală şi elevi cu care lucrează.
Acţiunea-cercetare promovează gândirea critică în toate formele ei – de la punerea de
întrebări, la analiză, interpretare, sinteză, evaluare, dezvoltare şi îmbunătăţirea
abordărilor în sala de clasă. Acţiunea-cercetare se bazează pe cooperare: între cursanţi,
cursanţi şi formatori, cursanţi şi oamenii cu care lucrează (elevi, alţi profesori). Interesul
şi curiozitatea sunt inerente cercetării, astfel, acţiunea-cercetare promovează cu
adevărat şi explicit curiozitatea beneficiarilor formării.
Rezumat şi concluzii
Considerăm că programul de formare detaliat mai sus promovează bune practici în
educaţia şi formarea adulţilor în ceea ce priveşte susţinerea participării şi persistenţei
adulţilor în procesele de învăţare pe tot parcursul vieţii, îndeosebi prin schimbarea
accentului de pe inputuri pe rezultate, dar şi prin împuternicirea adulţilor să realizeze
planuri de dezvoltare profesională originale, proiectate individual. În plus, încurajează
colaborarea între cursanţi, structurile de conducere de la locul de muncă şi furnizorul de
formare.
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Perspectiva împărtăşirii experienţei lor, îmbunătăţirii practicii, dezvoltarea competenţelor
şi creştere performanţei alături de colegii lor şi de marea comunitate profesională sunt
factori motivaţionali puternici pentru adulţi. Oferirea de oportunităţi de împărtăşire este
de asemenea responsabilitatea furnizorului de formare.
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3.7 Slovacia
Contextul general al educaţiei adulţilor din Slovacia
Dreptul la educaţie pentru toţi cetăţenii şi dreptul la libera alegere a ocupaţiei şi pregătirii
sunt garantate de Constituţia Republicii Slovace. Educaţia adulţilor în Republica Slovacă
constituie parte integrantă a educaţiei continue, care face parte din Declaraţiile de
Politici ale fiecărui guvern al Republicii Slovace.
Educaţia în şcoli este considerată de obicei educaţie formală. Educaţia continuă este
parte din educaţia informală. Educaţia adulţilor în Republica Slovacă are loc prin ambele
tipuri de educaţie.
Educaţia adulţilor în Slovacia este reglementată în principal prin următoarele acte
normative:
- Legea Nr. 386/1997 Coll. referitoare la educaţia continuă conform Legii Nr. 567/2001
Coll., care defineşte educaţia continuă ca şi parte din educaţia pe toată durata vieţii.
Această Lege prevede de asemenea înfiinţarea Comisiei de Acreditare ca şi un organ
consultativ al Ministerului Educaţiei al RS, ale cărui atribuţii sunt evaluarea capacităţii
instituţiei de educaţie de a implementa activităţi educaţionale pe baza îndeplinirii
condiţiilor stabilite de lege. Activităţiile Comisiei de Acreditare şi acreditările sunt
reglementate prin Statutul Comisiei de Acreditare, emis de Ministerul Educaţiei. Între
900 şi 1100 de programe de educaţie pentru adulţi sunt acreditate anual, şi împreună cu
acestea sunt implementate şi programe care nu sunt acreditate. Numărul acestora nu
este cunoscut, dar se estimează că sunt între 500 şi 700 de programe în fiecare an5.
- Legea Nr. 311/2001 Coll. Codul Muncii amendat, care stabileşte obligaţiile
angajatorului de a se îngriji de aprofundarea sau îmbunătăţirea calificărilor angajaţilor
săi.
Actul prevede de asemena şi obligaţia angajatului de a-şi aprofunda constant calificările
necesare îndeplinirii sarcinilor de servici.
- Legea Nr. 5/2004 Coll. referitoare la serviciile de angajare şi schimbările sau
suplimentările unor Legi cu modificările ulterioarei. În Secţiunea 44 a acestei Legi,
educaţia şi pregătirea pentru piaţa muncii reprezintă o formare teoretică şi profesională
care permite dobândirea de abilităţi profesionale noi şi a experienţei practice cu scopul
de a găsi un loc de muncă adecvat pentru o persoană care îşi caută un loc de muncă
sau cu scopul de a menţine un muncitor angajat. Nivelul actual de cunoştinţe şi abilităţi
profesionale ale aplicanţilor sunt luate în considerarea când se stabileşte conţinutul şi
acoperirea unei anumite formări pentru piaţa mucii, pentru ca aceste formări să fie
utilizate eficient pentru dobândirea de noi cunoştinţe sau abilităţi profesionale.

5

Raportul Naţional pe Dezvoltarea şi Starea Învăţământului şi Educaţiei pentru Adulţi în Republica
Slovacă, Ministerul Educaţiei din Republica Slovacă, Martie 2008
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Educaţia şi formarea pentru piaţa muncii nu înseamnă îmbunătăţirea nivelului de
educaţie formală. Şi de asemenea nu se ia în calcul pentru finalizarea educaţiei
obligatorii.
Educaţia şi formarea pentru piaţa muncii nu include:
- Formările teoretice sau practice pe care un angajator trebuie să le ofere
angajaţilor săi conform reglementărilor legale şi cele pe care un angajat trebuie
să le realizeze pentru îndeplinirea sarcinilor de servici,
- Formările pe care angajatul le realizează din iniţiativă proprie, fără necesitatea ca
angajatorul să-i modifice calificările.
Conform acestei Legi, educaţia şi formarea pentru piaţa muncii sunt realizate de către:
- agenţia de ocupare a forţei de muncă,
- angajator pentru angajaţii săi,
- persoane care caută un loc de muncă din proprie iniţiativă, din fonduri proprii.
Agenţiile de muncă sunt responsabile pentru dezvoltarea de proiecte şi programe de
educaţie şi formare pentru piaţa muncii pentru persoanele care caută un loc de muncă,
cu scopul de a completa, înnoi sau extinde abilităţile lor profesionale şi experienţele
practice pentru a îndeplinii cerinţele referitoare la abilităţile profesionale şi experienţe
practice necesare pentru realizarea atribuţiilor de servici ale posturilor solicitate de
angajatori.
Educaţia şi formarea pentru piaţa muncii poate fi furnizată de către o persoană juridică
sau fizică în baza unui contract semnat cu Agenţia de muncă centrală sau regională.
Agenţia poate oferi o contribuţie financiară pentru educaţia şi formarea pentru piaţa
muncii pentru o persoană care caută un loc de muncă care să acopere 100% din
costurile aferente. Aceste costuri includ în principal, masa, cazarea şi transportul. Dacă
participantul abandonează formarea fără un motiv întemeiat, trebuie să returneze
această contribuţie.
3.7.1. Dezvoltare personală
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Admiterea Republicii Slovace în UE aduce noi oportunităţi de muncă pentru cetăţenii
slovaci în alte tări ale UE. Îngrijirea persoanelor a devenit unul dintre cele mai căutate
joburi, mai ales datorită câştigurilor atractive. Îngrijitorii slovaci muncesc îndeosebi în
Austria şi Germania, dar şi în Marea Britanie sau Irlanda. Printre principalele îndatoriri
ale îngrijitorilor sunt oferirea de asistenţă în păstrarea igienei, asistarea clientului la
îmbrăcare/ dezbrăcare, ajutarea clientului la scurte plimbări sau alte servicii mici.
Deoarece una dintre condiţiile pentru o plasare cu succes a unui îngrijitor în afara ţării
este vorbirea limbii, multe agenţii de formare oferă cursuri de limbă. Ca urmare a
finalizării cu succes a cursului, participanţii obţin certificate care le permit să muncească
ca şi îngrijitori în multe ţări UE.
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Practica de bună formarea selectată oferă un total de 224 de ore de formare din care
160 de ore sunt de teorie, 24 de ore de pregătire practică şi 40 de ore de practică în
instituţii de îngrijire socială şi medicală.
Obiective ale programului:
- Pregătirea pentru piaţa muncii;
- Oferirea de cunoştinţe profesionale şi abilităţi eficiente participanţilor în domeniul
îngrijirii clienţilor;
- Formarea în practicile profesionale ale serviciilor de îngrijire şi înţelegerea
mentalităţii persoanelor bolnave.
Obiective ale bunei practici selectate – Dezvoltare personală
- Dezvoltarea calităţilor personale ale participanţilor, dobândirea de abilităţi de
rezolvare a conflictelor şi comunicare asertivă, şi oferirea de orientare în cerinţele
jobului.
Acest curs de îngrijire se adresează persoanelor neangajate care caută un loc de
muncă. Este un curs de formare vocaţională oferit ca şi parte a educaţiei informale a
adulţilor.
Principalele instrumente ale formării sunt:
a) Seminarii;
b) Formări practice;
c) Practica la instituţii de îngrijire socială şi medicală;
d) Examen final: test scris şi examinare orală.
Conţinutul cursului cuprinde următoarele domenii:
Tema
Introducere: Misiunea şi conţinutul îngrijirii la domiciliu
Psihologie Personală de Bază
Abilităţi Sociale şi de Comunicare
Fiziologia corpului uman şi manifestări de bază ale bolilor
Principii ale alimentaţiei raţionale şi stil de viaţă
Igienă şi epidemiologie, obiceiuri de igienă de bază
Îngrijirea gospodăriei
Mobilitatea şi îmbrăcare
Activităţi sociale de bază
Îngrijirea clientului
Îngrijirea copilului
Primul ajutor
Terapie prin muncă, învăţare, hobbyuri
Pregătire practică
Practică la instituţii de îngrijire socială şi medicală
Total

Ore
8
8
8
8
12
12
8
16
8
24
16
16
16
24
40
224

Teorie
8
8
8
8
12
12
8
16
8
24
16
16
16
0
0
160

Practică
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
40
64
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Motivarea adulţilor care şi-au pierdut locul de muncă să participe la programe de
învăţare pe tot parcursul vieţii necesită o abordare specială. Buna practică selectată
crează prima parte a întregului curs de formare pentru şomeri, concentrându-se pe
dezvoltarea personală a participanţilor.
Componenta de Dezvoltare Personală (24 de ore) cuprinde:
1.
-

Introducere:
Misiunea şi conţinutul îngrijirii la domiciliu
Activităţile serviciilor de îngrijire la domiciliu
Legislaţie: Reglementări referitoare la serviciile sociale
Drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale îngrijitorilor
Etica şi morala serviciilor de îngrijire

2. Psihologie Personală de Bază
- Definiţii ale conceptului de personalitate
- Descrierea elementelor particulare ale personalităţii:
1.
Calităţi personale dinamice
2.
Activare şi motivare
3.
Relaţionare, atitudini, comportamente, auto-reglementări
- Tipuri de personalităţi
3.
-

Abilităţi sociale şi de comunicare
Asertivitate de bază şi abilităţi de rezolvare a conflictelor
Importanţa şi principiile comunicării de succes
Munca cu semnale minime de comunicare de la client
Intervenţii în situaţii problemă: anxietate, reacţii stereotipice, agresivitate,
depresie, etc.
Managementul stresului, influenţa pozitivă asupra clientului, protejarea de
consecinţele stresului
Utilizarea tehnicilor anti-stres.

Pentru această formare, furnizorul colaborează cu Agenţia Locală de Muncă şi Crucea
Roşie. Formarea se adresează persoanelor care caută un loc de muncă înregistrate la
Agenţia Locală de Muncă. Toţi participanţii la această formare au fost femei care doreau
să muncească ca şi îngrijitoare în afara ţării sau acasă. Ele şi-au pierdut locurile de
muncă după ce au muncit în industria constructoare de maşini sau agricultură. Unele au
fost şomere o perioadă îndelungată, altele şi-au pierdut locul de muncă cu puţin timp
înainte de începerea programului de formare. Participantele fac parte din toate
categoriile de vârstă şi au diferite nivele de educaţie. Un formator intervievat a declarat:
„Caracteristica comună este că toate sunt şomere şi ar dori să muncească în domeniul
îngrijirii sociale şi medicale acasă sau peste hotare.” Este un grup ţintă specific care are
nevoie de o abordare specială şi sensibilă.
Printre dificultăţile menţionate de către participante a fost alegerea sălii de formare, care
era destul de friguroasă şi zgomotoasă (era o sală de clasă dintr-un liceu). Nicio altă
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dificultate particulară nu a fost observată. Printre principalele materiale de suport au fost
fişele de lucru pentru fiecare parte a cursului, filme, studii de caz, etc.

Descrierea detaliată a bunei practici
Inovaţiile acestei BP, în plus faţă de Dezvoltarea Personală ca şi parte introductivă a
formării vocaţionale pentru persoane care caută un loc de muncă. Înainte ca participanţii
să înceapă formarea profesională învaţă să comunice, să pună întrebări, să lucreze în
grupuri, să rezolve conflicte, să împărtăşească experienţe, să-şi dezvolte simţul
umorului, etc, pentru a le spori productivitatea şi implicarea în participarea ulterioară la
formare.
Această formare vocaţională este concepută pentru a balansa teoria cu practica. Părţile
teoretice sunt furnizate interactiv şi oferă o serie de situaţii practice, simulări, lucru în
grupuri, studii de caz, etc. 40 de ore de formare se desfăşoară în instituţia de îngrijire
socială şi medicală iar 24 de ore se concentrează pe pregătirea practică. Cursul este
acreditat de către Comisia de Acreditare a Ministerului Educaţiei din Slovacia. La
absolvirea cu succes a cursului, participanţii obţin un certificat care le permite să lucreze
în multe ţări ale UE. Această BP este uşor transferabilă şi poate fi adaptată ca şi parte
introductivă în alte cursuri pentru adulţi.
Această bună practică ajută participanţii să urmeze cursul. Le îmbunătăţeşte respectul
de sine şi abilităţile de comunicare. Nu au fost abandonuri în acest curs. Formarea
concentrată pe dezvoltarea personală furnizată la începutul cursului motivează şi
încurajează participanţii să urmeze în continuare cursul şi să înveţe activ, să fie deschişi,
să pună întrebări dacă nu înţeleg ceva, etc. Unul dintre formatorii intervievaţi a declarat,
„Participanţii sunt obligaţi să gândească, să rezolve soluţii dificile, să compare
experienţe.” Deoarece participanţii sunt şomeri, cursul le menţine de asemenea
obiceiurile de muncă. Finalizarea cursului le oferă şanse reale de a se angaja acasă sau
în alte ţări ale UE.
Profesionalismul formatorilor contribuie, de asemenea, semnificativ la succesul cursului.
Formatorii din acest curs sunt toţi practicanţi (pentru BP selectată, formatorul este
psiholog clinic).
Formatorii subliniază faptul că un formator bun ar trebui să:
- construiască o echipă din participanţi;
- fie în relaţii bune cu participanţii;
- fie carismatic;
aibă abilităţi bune de comunicare;
- stabilească relaţii de parteneriat cu participanţii;
- fie capabil să-şi recunoască propriile greşeli;
- asculte problemele participanţilor;
- primească feedback continuu de la participanţi şi să răspundă la acesta.
Toţi participanţii intervievaţi au confirmat că aceste caracteristici se regăsesc în acţiunile
reale ale formatorilor.
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Rezultate/ Beneficii
Obiectivul principal al cursului este pregătirea pentru piaţa muncii şi furnizarea de
cunoştinţe şi abilităţi profesionale. Majoritatea participanţilor au ales acest job înainte de
a începe cursul iar şansele lor de a se angaja sunt foarte ridicate. După finalizarea cu
succes a cursului, participanţii primesc un certificat valabil în toate ţările UE.
Considerăm că obiectivul (dezvoltarea personală a participanţilor) a fost îndeplinit şi
integrat corect în formarea pentru îngrijitori. După cum a declarat unul dintre formatorii
intervievaţi: „Participanţii erau foarte diferiţi la finalul cursului în comparaţie cu începutul
acestuia. Erau mai curajoşi, cu mai mult respect de sine, nu ezitau să pună întrebări, săşi împărtăşească experienţele şi ideile, de multe ori acompaniate de umor şi într-un mod
civilizat!”
Începerea oricărui curs de formare pentru adulţi cu dezvoltarea personală este o soluţie
bună pentru a motiva şi încuraja adulţii să urmeze întregul curs. „Dacă un participant are
experienţe negative de la formări anterioare, va fi dificil să înceapă un nou curs dacă nu
este obligat”, a declarat unul dintre formatori. „Este important să se înceapă cu partea
despre personalitate pentru ca participanţii să se implice în formare şi să devină
entuziasmaţi de aceasta. Trebuie să scape de orice griji, obstacole, incertitudini, şi
ruşine în comunicare şi în a pune întrebări în cazul în care nu înţeleg ceva. Trebuie de
asemenea să fie deschişi pentru a absorbi informaţii noi mai uşor.”, a explicat unul dintre
participanţii intervievaţi.
Un program bun de formare pentru adulţi trebuie să îmbunătăţească atât abilităţile
profesionale cât şi pe cele personale. „Acest curs mi-a oferit multe instrumente din
domeniul îngrijiri. Înainte de acesta, nu aveam niciunul dintre ele. Şi nu în ultimul rând,
cursul m-a învăţat să am încredere în mine şi să nu-mi fac griji pentru lucrurile noi şi pe
care nu le ştiu.”
Mare parte dintre cursurile pentru adulţi reprezintă o provocare în ceea ce priveşte
timpul, deoarece adulţii au multe alte activităţi şi îndatoriri. Timpul trebuie petrecut
eficient şi cu un scop. Această formare ţine cont de acestea, după cum a menţionat unul
dintre participanţi: „Mi-am rafinat puţin gândirea, am găsit noi cunoştinţe şi prieteni. Ei
bine, a fost un timp petrecut cu rost.”
Concluzii
Dezvoltarea personală a fost selectată ca şi o bună practică deoarece ajută la motivarea
şi implicarea adulţilor în învăţarea continuă şi îi face să urmeze aceste procese de
învăţare. În principiu, această practică este transferabilă oricărei alte formări pentru
adulţi şi merită luata în considerare înainte de începerea oricărui tip de activitate de
învăţare pentru adulţi.
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3.7.2. Formarea centrată pe şcoală
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Dezvoltarea profesională a profesorilor este un proces de aprofundare, îmbunătăţire şi
extindere a calificărilor şi competenţelor profesionale în concordanta cu ultimele
cunoştinţe ştiinţifice, nevoi sociale şi cerinţe pentru desfăşurarea muncii pedagogice şi
specializate (Secţiunea 25, Sub-secţiunea 1 a Legii Nr. 317/2009 Coll. referitoare la
lucrătorii pedagogici şi specializaţi, şi modificările şi amendamentele unor legi). Sistemul
de învăţare continuă a profesorilor din Slovacia este de asemenea specificat şi
reglementat de Reglementarea Nr. 445/2009 a educaţiei continue, credite şi atestări ale
lucrătorilor pedagogici şi specializaţi din 19 octombrie 2009.
Principalul motiv care a dus la adoptarea măsurilor legale de mai sus şi a altora
dependente pentru reglementarea dezvoltării profesionale a profesorilor a fost o criză a
profesiei didactice, în special degradarea statutului social al profesorilor, scăderea
atractivităţii profesiei didactice, feminizarea şi îmbătrânire corpului didactic, insuficienţa
sistemului de formare iniţială şi continuă a profesorilor, lipsa profesorilor calificaţi în
anumite regiuni, cât şi calitatea slabă a strategiilor de personal a Ministerului Educaţiei şi
a administratorilor şcolilor.
Printre furnizorii de formare continuă pentru cadre didactice se regăsesc şcoli sau
instituţii şcolare, universităţi, instituţii guvernamentale de educaţie continuă, alte instituţii
educaţionale guvernamentale, alte persoane fizice sau juridice (cu activităţi focusate pe
educaţie). Tipurile de formare continuă sunt: adaptabile, specializate, funcţionale,
inovatoare, inovatoare specializate şi inovatoare funcţional.
Furnizorii formărilor de mai sus aplică pentru acreditarea programelor lor la Comisia de
Acreditare, care este un organ consultativ al Ministerului Educaţiei. Membrii acesteia
sunt numiţi de către Ministru pe baza nominalizărilor realizate de autorităţile statale şi
municipale, organizaţii profesionale şi specialişti din domeniul formării continue.
Acreditarea este valabilă maxim 6 ani. Prin finalizarea unei formări acreditate,
participanţii pot obţine certificate cu un anumit număr de credite care reprezintă
promovare profesională.
Formarea centrată pe şcoală a început în Slovacia în 2007 în cadrul proiectului numit
„Şcoala care Gândeşte”, ca reacţie la nevoile şcolilor şi ale publicului de a contribui la
reforma şcolară de la firul ierbii, aflată în desfăşurare. Ulterior, în februarie 2010, formare
a fost inclusă într-un nou sistem de dezvoltare profesională a profesorilor.
Printre principalele obiective ale proiectului se numără:
- Formare întregului personal didactic din şcoli (minim 75% din personalul
pedagogic al şcolii) în metode inovatoare de predare care promovează gândirea
şi învăţarea independentă;
- Furnizarea programului acreditat Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii
Critice în cadrul sistemului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice
(profesori practicanţi);
- Promovarea comunicării şi colaborării între profesori;
82

-

Promovarea comunicării şi cooperării şcolilor, familiilor şi a publicului.

Începând cu 2007, personalul din 57 de şcoli primare şi licee slovace a fost format în
cadrul acestui program de învăţare continuă/ dezvoltare profesională continuă pentru
profesori. Formarea are două nivele cu un total de 120 de ore.
Fiecare nivel include:
sesiuni introductive – “Aperitive”;
1. ateliere de lucru: 40 de ore pe nivel (structurate în 5 module);
2. aplicaţii practice: 20 de ore de aplicare în practică de către participanţi în
clasele lor a strategiilor învăţate într-un nivel;
3. prezentare finală a portofoliilor participanţilor în faţa unei comisii.
Al doilea nivel include de asemenea patru observaţii la clasă în care colegii asistă la
lecţia predată de profesorul cursant.
Printre principalele caracteristici ale formării se regăsesc următoarele:
Formare întregului personal didactic al şcolii. Formatorii se deplasează la şcoli
pentru a forma, astfel încât profesorii să nu fie nevoiţi să călătorească. Întregul
colectiv al şcolii este format împreună. Aceştia au posibilitatea de a împărtăşii
experienţe şi idei nu doar în timpul atelierelor de lucru, ci şi între acestea.
- „Lecţii deschise” – lecţiile sunt conduse de către profesori voluntari din şcoală în
propriile lor clase, în timp ce ceilalţi colegi şi formatori observă procesul de
predare şi învăţare. Fiecare lecţie este urmată de o sesiune reflexivă.
- Portofoliul ca şi instrument de evaluare a participării profesorilor şi aplicării
practice a conţinutului prezentat. Participanţii îşi dezvoltă portofoliile incluzând
planuri de lecţii, reflecţii, ateliere de lucru ale elevilor, fotografii, etc.)
- Ca urmare a finalizării cu succes a programului, participanţii primesc certificate
cu credite (finalizarea a două nivele înseamnă o creştere cu 6% a salariului
cadrelor didactice).
- După finalizarea a două nivele ale programului, şcoala primeşte Certificatul
„Şcoală care Gândeşte”.
-

Proiectul este implementat de către o organizaţie non-guvernamentală în cooperare cu o
altă fundaţie, o companie privată şi şcolile implicate. Şcolile trimit aplicaţiile ca urmare a
invitaţiilor. Şcolile sunt selectate proporţional din fiecare din cele opt regiuni
administrative ale Slovaciei. În jur de 20 de şcoli beneficiază de formare în fiecare an.
Grupul ţintă este format din profesori din toate categoriile de vârstă (întregul personal
didactic al unei şcoli alcătuieşte un grup de formare). La aplicare la program sunt
necesare declaraţii de acord de la şefii departamentelor.
Participanţii primesc fişe de lucru realizate de formatori pentru fiecare atelier de lucru.
Aceştia primesc de asemenea un Jurnal în care sunt publicate strategiile inovatoare (2
copii per şcoală). Numere mai vechi ale jurnalului sunt accesibile pe website-ul:
zdruzenieorava.sk. Publicaţii de sprijin pot fi comandate de către persoane individuale
sau şcoli. Website-ul este un forum şi o sursă de planuri de lecţii, articole, contacte,
informaţii şi ştiri pentru participanţi.
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Printre dificultăţile cu care s-au confruntat managerii proiectului, cele mai serioase au
fost legate de motivarea şi încurajarea întregului colectiv didactic al şcolii să participe.
Nu toate şcolile care au aplicat au reuşit să garanteze participarea unui minim de 75%
din personalul pedagogic.
Unul dintre cursanţi a subliniat că „Nu este uşor să schimbi gândirea oamenilor. Sunt
aceia care renunţă cu greu la vechile lor căi, dacă o fac vreodată. Norocoşi sunt aceia
care înţeleg că finalizarea educaţiei liceale sau universitare nu este sfârşitul învăţării.”
O altă problemă a apărut când şcoli mici au aplicat la formare,din cauza provocărilor
financiare, realizarea formării ar fi prea costisitoarea pentru un grup de aproximativ 5
profesori. În astfel de situaţii, managerii de proiect oferă şcolilor mici posibilitatea de a se
alătura unor şcoli mai mari pentru a beneficia de formare. Această soluţie a funcţionat
bine în practică. Un participant de la o şcoală primară afiliată a evaluat aceasta soluţie
astfel: „Faptul că datorită dimensiunii reduse a şcolii am fost afiliaţi unei şcoli mai mari a
fost în cele din urmă o experienţă foarte pozitivă – colectivele din ambele şcoli s-au
împrietenit şi şi-au împărtăşit experienţe din toate ariile muncii lor. Sperăm că pentru al
doilea nivel vom fi de asemenea afiliaţi unui alte şcoli.”
Participanţii s-au plâns de faptul că programul de formare le-a ocupat timpul liber
deoarece când tot colectivul era format, sesiunile se puteau desfăşura doar în zilele în
care şcolile sunt închise (sfârşit de săptămână, sărbători oficiale sau vacanţe şcolare).
Această problemă a fost anticipată de ambele părţi. O modalitate de a elimina problema
prezenţei este dacă un calendar al întâlnirilor particulare este stabilit şi acceptat de
ambele părţi (personalul din şcoală şi furnizor) pentru a se alege cele mai bune
alternative. În plus faţă de aceasta, directorii de şcoli au propriile modalităţi de evaluare
şi recompensare a participanţilor pentru timpul petrecut la dezvoltarea profesională.
Descrierea detaliată a bunei practici
Noutatea acestei practici este formatul formării, în care întregul personal al şcolii este
format ca un grup. Formatorii se
deplasează la şcoli pentru a furniza
formarea (nu invers). Personalul şcolii
este format împreună. Aceştia au
oportunitatea de a împărtăşii experienţe
şi idei nu doar în timpul atelierelor de
lucru ci şi între ele, în timpul lor normal
de lucru.
Un alt aspect nou este includerea în
programul de formare a „lecţiilor
deschise” – lecţiile sunt susţinute de
către participanţi voluntari (profesori) la
clasele lor, în timp ce ceilalţi colegi şi
formatori observă lecţia. Fiecare lecţie
este urmată de reflexii conduse de către formatori. (În imagine Maria Rothensteinova,
participantă la formarea din Şcoala Primară din Bratislava, prezintă produsul grupului.)
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Portofoliile s-au dovedit a fi un instrument eficient pentru a evalua participarea
profesorilor şi aplicarea practică a conţinutului prezentat. Printre criteriile de evaluare ale
portofoliilor profesorilor sunt: structura şi conţinutul portofoliului, metodologia dezvoltării
portofoliului, dovada aplicării metodelor inovatoare în munca profesorului (planuri de
lecţii), dovada aplicării metodelor inovatoare în munca elevilor (exemple de lucrări ale
elevilor atât pozitive cât şi negative) şi greutatea informaţională a portofoliului
(comentarii şi reflecţii ale profesorilor).
Programul se desfăşoară direct la locul de muncă (şcoala) iar participanţii aplică
metodele prezentate în clasele lor şi colectează materiale pentru portofoliile lor. Lecţiile
deschise sunt susţinute în cadrul atelierelor de lucru. După cum sublinia un cursant,
„programul este de practică pentru practică şi pentru viaţă.”
Formatul formării este adaptabil în întregime sau parţial în alte ţări. Formarea întregului
personal are propriile avantaje şi poate fi transferată în orice domeniu. Parţial, deoarece
în ceea ce priveşte unele detalii specifice, depinde de particularităţile unui sistem de
dezvoltare profesională. Considerăm, cu toate acestea, că poate fi modificat cu uşurinţă
pentru condiţiile specifice fiecărei ţări.
În toamna lui 2010 formarea va intra în al cincilea său an. În fiecare an în jur de 80 de
şcoli aplică la acest program, multe dintre ele aplică în mod repetat (dintre care 20-30
sunt selectate). După finalizarea primului nivel, majoritatea şcolilor continuă în al doilea
nivel. Până în acest moment 57 de şcoli primare şi licee au beneficiat de formare. În
anul următor vor beneficia de formare 34 de şcoli.
Conţinutul programului include Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice şi
promovează astfel gândirea critică, munca cooperantă şi prezintă metode de predare şi
învăţare interactive. În plus faţă de acestea, cursul este acreditat ca şi program de
dezvoltare a carierei cadrelor didactice. La finalizarea programului, profesorii primesc
credite (15+15) care le permit să progreseze profesional.
Conţinutul primului nivel
Temă
Cadrul gândirii şi învăţării critice
Punerea de întrebări şi gândirea critică: Metode
de lecturare care promovează gândirea critică.
Metode de scriere care promovează gândirea
critică.
Învăţare cooperantă.
Cooperare şcoală – familie- comunitate.
Total

Ore
12
12

Ore de
prezentări
8
8

Aplicare în
practică
4
4

12

8

4

12
12
60

8
8
40

4
4
20
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Conţinutul celui de al doilea nivel
Temă
Dezvoltarea mediului care stimulează calitatea
ridicată a învăţării.
Mai multe metode de promovare a gândirii
critice.
Atelier de lucru al scriitorilor.
Total

Ore
12

Ore de
prezentări
8

Aplicare în
practică
4

12

8

4

12
60

8
40

4
20

Rezultate/ Beneficii
După primul an de derulare a programului a fost realizată o evaluare externă. Atingerea
obiectivelor a fost de asemenea evaluată prin colectarea de feedback de la participanţi
(formulare de evaluare după fiecare atelier de lucru), formatori, coordonatori şi instituţii
colaboratoare. Rezultatele acestor evaluări sunt utilizate pentru îmbunătăţirea
programului în fiecare an.
Un beneficiu major al formării este că profesorii de la şcoli primare (K-9) au posibilitatea
de a învăţa noi metode şi strategii de predare, prezentate prin activităţi practice
experimentate direct „pe propria lor piele”, şi discuţiile de grup şi ideile pentru aplicarea
în practică. De asemenea aceştia apreciază pozitiv formatorii, care ştiu ce prezintă,
deoarece au experienţă practică cu conţinutul prezentat (fiecare formator este de
asemenea şi cadru didactic). Unii cursanţi au fost
de acord că fără implicarea activă într-o astfel de
formare (doar prin auto-învăţare) nu ar obţine
niciodată astfel de beneficii. Nu ar şti unde să
caute astfel de informaţii. După cum a subliniat
un participant „formarea ne învaţă importanţa
învăţării continue”.
Participanţii s-au declarat satisfăcuţi şi de
atmosfera întâlnirilor, oportunităţile de a discuta,
împărtăşii experienţe şi de a-şi exprima deschis
opiniile. S-au simţit încurajaţi şi motivaţi în
munca lor din continuare şi au fost fericiţi că formarea a influenţat pozitiv relaţiile
interpersonale din colectivul didactic al şcolii.
(În imagine Monika Kolinska cu colegii – cadre didactice de la şcoala primară din
Bratislava în timpul activităţii de grup, învăţând despre strategii inovatoare de predareînvăţare.)
Au declarat că sunt nerăbdători să înceapă să predea într-un mod modern. Au
conştientizat totuşi că nu vor putea să aplice totul imediat, dar cu siguranţă pas cu pas.
Potrivit participanţilor, datorită formării, atmosfera la lecţii şi motivarea elevilor se va
schimba, ceea ce înseamna că munca lor va fi mai interesantă. Răspunzând la
întrebarea cum pot fi îmbunătăţite şi crescute implicarea, interesul şi motivarea
participanţilor, un participant a declarat: „Acest curs ar trebui să fie pur şi simplu o
poveste fără sfârşit”.
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Profesorii de liceu apreciază faptul că formarea oferă exemple de situaţii concrete şi că
abilităţile şi cunoştinţele dobândite în formare sunt aplicabile în întregime în şcoală.
Aceştia apreciază de asemenea oportunitatea de a învăţa metode noi de a-şi motiva
elevii să înveţe activ şi de a le capta atenţia. Au apreciat discuţiile deschise despre
metodele de a soluţiona situaţii problematice la clasă. După cum au declarat, şi-au dat
seama de unele lucruri de multe ori doar ulterior, când le-au întâlnit în munca lor. Au
conştientizat că datorită formării au devenit profesori mai reflexivi care încearcă să-şi
înţeleagă mai bine elevii. Pentru a îmbunătăţi formarea, participanţii au sugerat
concentrarea conţinutului în special pe activităţi care îi fac pe participanţi să
conştientizeze necesitatea schimbării gândirii despre munca lor pedagogică cât şi
abordarea acesteia.
La planificarea paşilor următori ai proiectului au fost luate în considerarea următoarele
idei şi recomandări:
• Extinderea programului (atât calitativă – conţinut nou, cât şi cantitativă – mai
multe şcoli implicate) necesită pregătirea actualilor şi viitorilor formatori. Şcolile
de vară pentru formatori s-au dovedit o soluţie bună pentru aceasta. În plus,
formarea în cupluri (formator certificat alături de multiplicator) oferă
multiplicatorilor oportunitatea de a-şi dezvolta abilităţile de formare şi de a deveni
mai târziu formatori certificaţi.
• După ce o şcoală se implică în program şi finalizează primul nivel al formării apar
nevoi noi. Acesta este motivul pentru care programul oferă continuarea în al
doilea nivel pentru obţinerea certificatului pentru şcoală. Sperăm că pe viitor să
fie dezvoltate mai multe nivele.
• În fiecare an cel puţin o şcoală nouă din fiecare regiune administrativă a
Slovaciei este implicată în proiect. Fiind opt regiuni, în fiecare an cel puţin opt noi
şcoli sunt implicate. Totuşi, practic sunt mai mult de opt şcoli implicate de obicei,
deoarece cererea în unele regiuni este mai mare decât în altele.
• Platforma pentru schimbul continuu de experienţe ar trebui îmbunătăţită.
Platforma web trebuie promovată mai intens în rândul participanţilor.
• Fiecare nivel al formării ar trebui să se concentreze mai mult pe exemple
practice, lecţii deschise şi evaluarea acestora.
Rezumat şi concluzii
Acest curs a fost selectat ca o bună practică datorită rezultatelor descrise anterior.
Formatul formării care necesită formarea întregului colectiv pedagogic al şcolii s-a
dovedit a fi o soluţie bună în situaţia actuală şi pentru problemele cu care se confruntă
sistemul de dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (lipsa de formări de calitatea
concentrate pe practică, dificultăţile deplasării profesorilor la formări, lipsa de înţelegere,
comunicare şi cooperarea între profesorii din şcoală, etc.). Interesul crescând al
personalului şcolilor, susţinerea din partea administratorilor şcolilor, conectarea
programului la sistemul naţional de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi
disponibilitatea sponsorului de a susţine acest program oferă acestui proiect un viitor
promiţător şi realist.
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3.8 Spania
Contextul general al educaţiei adulţilor în Spania
Educaţia formală a adulţilor în Spania acoperă întregul proces educaţional de la
alfabetizare la educaţia secundară. În Spania, educaţia adulţilor este definită de Ley
Orgánica de la Educación (Legea Organică a Educaţiei) şi reglementările ei sunt
dezvoltate de către Comunităţile Autonome. LOE oferă persoanelor cu vârste de peste
18 ani (şi în cazuri speciale celor peste 16 ani) posibilitatea de a-şi însuşi, înnoi,
completa sau extinde cunoştinţele pentru dezvoltarea lor personală. După această
etapă, educaţia superioară este disponibilă oricărui adult în Spania (vezi diagrama din
anexa 1).
EDUCAŢIE PRIMARĂ DE BAZĂ (CINE -ISCED 1)
142.302
EDUCAŢIE SECUNDARĂ PENTRU ADULŢI (CINE – ISCED 2)
122.716
PREGĂTIREA ABSOLVENŢILOR PENTRU TESTELE EDUCAŢIEI
10.089
SECUNDARE
TOTAL
275.107
Tabelul 1. Numărul de adulţi care beneficiau de educaţie pentru adulţi în 2006-20076
Celălalt tip de educaţie permanentă pentru adulţi este integrat în Formarea Profesională
pentru Angajare. Acest tip de formare promovează şi răspândeşte printre companii şi
muncitorii angajaţi sau şomeri cursuri de formare care le acoperă nevoile şi contribuie de
asemenea la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoştinţe. Serviciul Public de
Ocupare a Forţei de Muncă în colaborare şi cu suportul Fundaţiei Tripartite pentru
Educaţie Vocaţională, conduce şi controlează formarea profesională la nivel naţional. La
nivel regional, Comunităţile Autonome desemnează autorităţile/ entităţile care conduc,
controlează şi planifică formarea profesională. Atât Serviciul Public de Ocupare a Forţei
de Muncă cât şi autorităţile cu răspundere la nivel regional colaborează, coordonează şi
cooperează în privinţa formării profesionale prin Conferinţa Sectorială a Muncii şi
garantează participarea partenerilor sociali (organizaţii sindicale şi asociaţii ale
angajatorilor).
Sistemul spaniol de formare profesională este reglementat prin Legea 395/2007, din 23
martie, a Ministerului Muncii şi Legea Organică a Calificărilor şi Formării Profesionale,
nr. 5/2002 din 19 iunie.
Formarea profesională pentru adulţii şomeri şi angajaţi poate fi împărţită în două
categorii:
1. Formare la cerere: acest tip de formare răspunde cerinţelor specifice identificate
de companii şi muncitori. Poate fi finanţată din fonduri publice în întregime sau

6

Sursa: “ Las cifras de la Educación en España: estadísticas e indicadores, Edición 2007,
Ministerul educaţiei, Politicilor Sociale şi Sportului.
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parţial. Pot fi cursuri de formare organizate de companii sau concedii individuale
pentru formare.
2. Formare oferită: furnizează formare muncitorilor şi şomerilor, fiind adaptată la
cerinţele pieţei muncii, productivităţii şi competiţiei companiilor şi obiectivelor
profesionale ale grupului ţintă.
Priorităţile, obiectivele generale şi recomandările acestor programe de formare
sunt stabilite de către Ministerul Muncii în concordanţă cu nevoile profesionale
ale muncitorilor, solicitate de către cele mai reprezentative organizaţii ale
companiilor şi sindicatelor la nivel naţional şi regional.
3. Formarea pe post: permite muncitorilor să combine formarea cu experienţa
profesională practică.
Educaţia non-formală a adulţilor în Spania este integrată în Formarea
Profesională pentru angajare. Cu excepţia formării pentru obţinerea unui
certificat de liber profesionist (Decretul Regal 34/2008), educaţia adulţilor va fi
considerată educaţie non-formală.
CINE – ISCED 0 -2
A
N
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A
J
A
Ţ
I

EU 25

P
O
P
U
L
A
Ţ
I
E
6,5

ES

4,9

CINE – ISCED 3 -4

CINE – ISCED 5 – 6
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I
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A
C
T
I
V
I

2,8

P
O
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U
L
A
Ţ
I
E
16,4

18,9

14,8

2,7

12,5

13

18,8

Ş
O
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R
I

I
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C
T
I
V
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9

7,6

5,9

8

A
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J
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Ş
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R
I

6,7

P
O
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U
L
A
Ţ
I
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30,9

I
N
A
C
T
I
V
I

33,7

22,7

13

8,3

21

21,2

31,9

13,7

Tabelul 2. Participarea în educaţia/ formarea non-formală în funcţie de nivel de
educaţie şi statutul de angajare, 2005 (%)7
3.8.1. Menţinerea angajării prin dezvoltarea de e-abilităţi – KEMP
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Cursul KEMP a apărut ca o iniţiativă a Programului de Învăţare Continuă, mai precis ca
un proiect Grundtvig care urmărea să răspundă provocărilor educaţionale ale unei
populaţii europene care îmbătrâneşte, susţinând dezvoltarea de conţinut, servicii şi
practici de învăţare continue pe baza ICT, şi echiparea muncitorilor seniori cu
instrumentele şi abilităţile necesare pentru a face faţă schimbării şi a rămâne angajaţi,
cu un accent special pe abilităţile ICT.

7

Sursa: Eurostat
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Parteneri din şapte ţări europene au colaborat în acest curs. Conţinutul a fost proiectat,
pilotat şi implementat de către parteneriat. Participanţii la acest curs au venit de
asemenea din aceste ţări diferite, adăugând astfel o componentă multiculturală, foarte
apreciată de toată lumea.
Cursul de formare KEMP urmăreşte să:
● Promoveze importanţa învăţării continue pentru muncitorii seniori.
● Îmbunătăţească competenţele lor şi e-abilităţile, în special instrumentele/ soluţiile ICT
şi internetul în contexte profesionale şi educaţionale/ de formare.
● Diminueze împotriviriea la utilizarea zilnică a intrumentelor şi servicilor bazate pe ICT
la locul de muncă şi în privat.
● Crească conştientizarea în rândul muncitorilor seniori a modalităţilor în care ICT şi
Internetul le poate face viaţa mai uşoară, mai ales cea profesională.
● Realizeze un schimb de experienţe cu colegii din alte ţări.
Cursul are o durată de 32 de ore şi este structurat în 6 module de formare, fiecare
focusându-se pe un subiect legat de abilităţile tehnologice şi Internet pentru a îmbunătăţi
competenţele angajaţilor adulţi din sectorul de servicii.
Durata fiecărui modul de formare este decisă în funcţie de conţinutul acestuia, de
dificultatea tematicii, şi de importanţa pentru atingerea obiectivelor cursului şi obţinerea
celor mai mari beneficii pentru grupul ţintă, şi în final exerciţiile incluse în fiecare dintre
acestea.
Conţinuturile fiecărui modul sunt detaliate în continuare:
Modul 1 – Orientare profesională (6 ore)
Lecţia 1 Prezentarea Proiectului KEMP (vezi Anexa 2)
Lecţia 2 Prezentarea procesului de orientare profesională şi îndrumare prin învăţarea
continuă
Lecţia 3 Procesul: a fi, a relaţiona, a acţiona
Modul 2 - E-comunicare (11 ore)
Poşta electronică (e-mail)
Lecţia 1 E-mail de bază ( de exemplu structura adresei de e-mail, beneficiile utilizării emailului, structura mail-boxului, eticheta e-mailului)
Lecţia 2 Configurarea şi crearea unui cont de e-mail
Lecţia 3 Primirea şi trimiterea unui e-mail
Lecţia 4 Adăugarea de ataşamente de ex. documente, poze, scan-uri
Lecţia 5 Administrarea unui cont şi a mail-boxului (lista de adrese, opţiuni ale contului,
funcţii avansate de ex. reguli şi alerte)
Lecţia 6 Informaţii de păstrare - (de ex. backup, ştergerea e-mailurilor, administrarea
dosarelor)
Lecţia 7 Mesagerie Instant (Instalare, Configurarea şi administrarea contului, folosirea
mesageriei, opţiuni avansate de ex. conferinţe)
Lecţia 8 Sisteme VoIP (informaţii de bază: ce este VoIP, beneficiile utilizării VoIP,
instrumente)
Lecţia 9 Forum (informaţii de bază, forum thread)
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Lecţia 10 Chat (informaţii de bază: chat-room, instrumente)
Lecţia 11 Conferinţa Video (informaţii de bază, instrumente)
Modul 3 - E-învăţare (6 ore)
Lecţia 1 Informaţii de bază despre e-învăţare
Lecţia 2 Instrumente utilizate la e-învăţare
Lecţia 3 Cum să particip la cursuri de e-învăţare?
Modul 4 - E-banking (3 ore)
Lecţia 1 Istoria e-bankingului
Lecţia 2 Ce este e-bankingul?
Lecţia 3 De ce e-banking? (beneficii)
Lecţia 4 Securitatea băncilor virtuale
Modul 5 - E-business (3 ore)
Lecţia 1 Ce este e-business?
Lecţia 2 Tipuri şi modele de e-business şi e-comerţ
Lecţia 3 De ce să cumpăr pe Internet?
Lecţia 4 Recomandări de securitate la cumpărăturile pe Internet
Lecţia 5 e-magazine şi e-licitaţii
Modul 6 - E-guvernare (3 ore)
Lecţia 1 Istoria e-guvernării
Lecţia 2 Ce este e-guvernarea?
Lecţia 3 e-guvernarea în Uniunea Europeană
Fiecare modul oferă o vedere de ansamblu asupra relevanţei subiectelor prin
identificarea modului în care informaţia este utilizată în realitatea de zi cu zi. Fiecare
modul este împărţit în lecţii. Majoritatea lecţiilor conţin material orientat către practică cu
unul sau mai multe exerciţii practice şi scenarii bazate pe cazuri reale. Acestea oferă
participanţilor oportunitatea de a utiliza abilităţile care vor fi explorate. Fiecare lecţie are
la final un scurt rezumat, termenii cheie, linkuri interesante şi referinţe, utile pentru
înţelegerea subiectului.
Cursul se adresează personalului de peste 45 de ani:
• Personalul administrativ din instituţiile de formare, şcoli private (inclusiv
universităţi pentru seniori), IMM (înteprinderi mici şi mijlocii) care furnizează
activităţi de formare şi departamentelor de resurse umane.
• Formatori şi personal administrativ din organizaţii sindicale, asociaţii ale
companiilor, asociaţii non-profit, ONG-uri implicate în activităţi de formare.
• Personal administrativ, formatori şi manageri ai furnizorilor de educaţie şi formare
vocaţională.
• Profesori din şcolile publice.
Participanţii primesc un blocnotes, un dosar şi un pix. Un manual care conţine modulele
de formare şi lecţiile incluse în fiecare dintre acestea este de asemenea disponibil. Alte
materiale pot fi găsite în Anexele 3 şi 4. Manualul conţine o introducere cu informaţii
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despre proiectul KEMP, obiectivele cursului, şase module tematice împărţite în lecţii, un
set de termeni de bază, o listă cu linkuri interesante şi a cărţilor de referinţă.
Fiecare Modul este alcătuit din:
1. Introducere – De ce acest modul?
a) Informaţii preliminare despre modul
b) Ce va învăţa un participant din acest modul
c) Cuprinsul modulului
d) Cerinţe tehnice pentru a realiza acest modul
e) Obiective
2. Lecţia
a) Prezentarea lecţiei
b) Program (timpul estimat pentru a parcurge acea lecţie)
c) Cuprins
d) Exerciţii
e) Un rezumat scurt (după fiecare lecţie)
3. Cuprinsul modulului
4. Termeni cheie utilizaţi în lecţii
5. Practică, scenariu real
6. Linkuri interesante şi recomandări
7. Referinţe
8. Ajutor pentru utilizator
La scrierea conţinutului fiecărui modul s-a ţinut cont de câteva recomandări importante
pentru a realiza un material mai comprehensiv şi util.
Următoarele aspecte au beneficiat de o atenţie specială:
•

utilizarea unui pragraf pentru un concept – mai bine prea multe paragrafe decât
prea puţine;
• utilizarea multor exemple inspirate din
cazuri reale;
• asigurare că exemplele au sens pentru
grupul ţintă;
• oferirea de „scurtături” pentru utilizatorii
care sunt experţi;
• comunicare clară a cerinţelor (uşor de
citit);
• transparenţă;
• simplicitate şi uşurinţă a utilizării;
• utilizarea unui limbaj simplu şi natural.
• oferirea de instrucţiuni cât de concise şi
directe posibil;
• evitarea jargonului tehnic;
• evitarea utilizării sinonimelor pentru
variaţia stilului – un termen odată introdus trebuie utilizat în mod consistent în
întregul curs.
Pentru mai multe informaţii, vezi „Manualul cursantului”.
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Unele dintre dificultăţile identificate atât de către formatori cât şi de către cursanţi sunt
legate de durata şi acoperirea redusă a conţinutului cursului. Unii dintre participanţi
consideră ca sesiunile de lucru au fost prea lungi.
Lipsa timpului necesar participării la sesiunile de formare sau faptul că programul
cursului nu se potriveşte foarte bine cu cel personal sau profesional este una dintre
dificultăţile cele mai răspândite pe care le întâmpină adulţii înscrişi în acest program de
formare. Soluţia la această problemă a fost organizarea unui curs intensiv având o
durată de o săptămână.
Unul dintre formatori explică în felul următor: „Cursanţii adulţi nu au niciodată
posibilitatea de a dedica o săptămână pentru a învăţa începând cu bazele ICT şi cum le
afectează vieţile. Cursanţii KEMP au această şansă.”
Participanţii nu sunt familiarizaţi cu cultura ICT, deci nu sunt conştienţi de impactul şi
utilitatea sa în în viaţa profesională cât şi în cea privată. Acesta a reprezentat un aspect
motivaţional pe care formatorul l-a subliniat încă de la început pentru a-i face să
înţeleagă importanţa acestui subiect.
Unii cursanţi recunosc de asemenea că uneori adulţii întâmpină dificultăţi în adaptarea la
schimbări. Este de asemenea dificil pentru adulţi să recunoască că le lipsesc anumite
cunoştinţe.
Cursanţii arată acest sentiment astfel: „Trebuie de asemenea să recunosc că unii adulţi
sunt obosiţi şi nu au chef să <crească> şi să-şi îmbunătăţească abilităţile, pentru că nu
pot vedea un viitor. Societatea îi dă la o parte. Lumea este a celor tineri, deci ei se simt
bătrâni şi lipsiţi de motivaţie foarte devreme”.
Formatorii explică în acest fel: „Eu cred că adulţii, în special cei mai învârstă, se tem să
recunoască că au nevoie de formare, şi în general nu vor să recunoască că nu au
suficiente competenţe într-un anumit domeniu. Ei cred că aceasta le va face rău”.
Descrierea detaliată a bunei practici
Procesul de învăţare s-a bazat pe alternarea cunoştinţelor teoretice şi practice, pe
prezentări progresive şi graduale şi pe utilizarea tehnicilor audio-vizuale ca şi
videoclipurile, slide-urile, exemplele practice, etc.
Astfel, prezentarea conţinutului teoretic de către formatori a fost acompaniată de exerciţii
şi cazuri practice care să permită aplicarea cunoştinţelor dobândite pentru a găsi soluţii
la situaţii reale. Această aplicare practică a fost combinată cu tehnici de formare în grup
care stimulează şi încurajează cursanţii.
Dezvoltarea structurii şi conţinutului cursului şi a Manualului Cursantului are ca şi
obiective furnizarea unei abordări practice (hands-on), crearea unei legături puternice
între teorie şi practică, şi încurajarea muncii efective realizate de către participanţi ca şi
modalitatea de creştere a motivării şi satisfacţiei acestora în legătură cu acest curs.
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Conţinutul cursului este structurat în module care sunt împărţite în lecţii. Structura
fiecărui modul este după cum urmează:
1) Definirea obiectivelor: prezentarea obiectivelor ce trebuiesc atinse de către cursanţi la
finalul fiecărui modul.
2) Prezentarea conţinutului teoretic de către profesor: dezvoltarea unei prezentări orale
a conţinutului fiecărei lecţii necesare pentru atingerea obiectivelor.
3) Implementarea exerciţiilor practice şi/ sau teoriei şi practicii, cazuri practice şi practici.
Practică prin realizarea de exerciţii şi munca pe cazuri practice fac atingerea obiectivelor
mai facilă. În timpul sesiunilor de formare vor fi combinate prezentările teoretice cu
realizarea de activităţi practice.
4) Rezumat al conţinutului expus: sinteza celor mai importante aspecte elaborate.
Metoda folosită a fost cea a învăţării cu sens (meaningful learning), bazată pe teoria
conform căreia, cel care învaţă construieşte cu ajutorul formatorului, învăţămintele
proprii pe baza experienţelor şi cunoştinţelor anterioare. Pornind de la cunoştinţele
anterioare ale cursantului, formatorul, ca şi un mediator al învăţării, prezintă conţinutul
cursului. Aceasta este modalitatea prin care se stabileşte o relaţie între conceptele noi şi
ceea ce participanţii cunosc deja, dând sens învăţării.
Astfel, comunicarea dintre profesori şi cursanţi a fost încurajată ca şi un instrument util
pentru facilitarea procesului de învăţare şi crearea unei sensibilităţi faţă de echipă şi
evitarea izolării cursanţilor. În acelaşi timp, formatorul a permis individualizarea, pentru
ca diferitele ritmuri de învăţare şi stiluri de lucru să fie respectate, în funcţie de
cunoştinţele şi caracteristicile specifice fiecărui cursant. În plus, formatorul a fost pregătit
pentru a face faţă solicitărilor şi progresului fiecărui participant pentru a oferi imediat
soluţii şi a evita pierderea interesului. Aceasta a fost de asemenea posibilă datorită unui
număr reduse de cursanţi (15 participanţi).
Faptul că motivaţia unei persoane pentru a-şi dezvolta abilităţile proprii şi a învăţa
depinde de disponibilitatea de a lua parte la un proces de formare a fost luat în
considerare, ca şi faptul că motivaţia este îmbunătăţită prin crearea unui mediu propice
prin metodologia descrisă.
Programul de formare include următoarele activităţi:
• Practică şi/sau exerciţii teoretice şi practice: cursanţii trebuie să realizeze diferite
exerciţii, individual sau în grup, în funcţie de conţinutul fiecărui modul.
• Cazuri practice: formatorul utilizează diferite tehnici cum ar fi discuţiile şi
tratativele în grup, studiile de caz, simulările, jocurile, etc. unde apar diferite
situaţii, probleme şi întrebări care trebuiesc rezolvate de către studenţi; aceştia
reflectează la diferitele situaţii ale mediului de lucru care au legătură cu conţinutul
acţiunii de formare.
• Demonstraţii: formatorul demonstrează exerciţii şi exemple folosind computerul
pentru ca studentul să poată vizualiza şi realiza diferite sarcini, acţiuni, etc.
La finalul cursului este oferit un rezumat cu conceptele principale şi sunt revăzute
obiectivele îndeplinite pentru ca participanţii să poată aplica conceptele învăţate în viaţa
de zi cu zi.
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Acest curs de formare permite participanţilor să petreacă o săptămână întreagă pentru a
învăţa de la început ce este ICT şi cum le afectează vieţile. Este o imersiune totală în
procesul de formare.
Unul dintre cursanţi a declarat: „Din cauză că programul s-a desfăşurat în afara zonei în
care trăiesc am putut să mă concentrez asupra lui pentru o săptămână întreagă”.
Teoriei i s-a alocat puţin timp, în timp ce practica a beneficiat de timp suficient . Oferă de
asemenea posibilitatea ca participanţii să-şi folosească cunoştinţele profesionale şi
personale.
“Un avantaj real al acestui curs este că încep să folosească ce învaţă în sala de curs
imediat, nu trebuie să aştepte pentru a pune în aplicare tot ce au învăţat până după
curs.”
Componenta interculturală sporeşte interesul şi implicarea participanţilor.
“Contactul cu oameni din alte ţări şi schimburile cu ei au fost foarte interesante pentru
mine.”
Rezultate/ Beneficii
La finalul cursului participanţii:
• Au fost capabili să folosească instrumentele şi soluţiile ICT şi Internetul în
contexte profesionale şi personale.
• Au fost conştienţi de avantajele utilizării Internetului şi de schimbul de informaţii
prin ICT.
• Şi-au îmbunătăţit carierele şi incluziunea în Societatea Informaţiei.
Toţi participanţii au fost de acord că şi-au îmbunătăţit abilităţile profesionale şi
personale. Vedem aceasta în momentul în care un cursant spune: „Adevărul este că
participarea mea la programul KEMP mi-a dat puterea şi încrederea de a crede în mine
însumi, în abilităţile mele şi în capacitatea mea de a învăţa şi a fi pro-activ în
continuare.”
Au fost derulate atât evaluări interne cât şi externe la care s-au obţinut rezultate bune. Sau realizat evaluări ale fiecărui modul şi de asemena un chestionar general de evaluare
atât pentru formatori cât şi pentru cursanţi.
Cursanţii au apreciat cursul cu satisfacţie, considerând că: „A fost cel mai bun curs pe
care l-am urmat în comparaţie cu celelalte.”
Cursul KEMP este transferabil în întregime şi a fost transferat deja. Participanţi din
Spania, Italia, Polonia, Portugalia, Republica Cehă şi Austria au fost implicaţi în acest
prim curs. Participanţi din întreaga UE au luat parte la următoarele sesiuni.
„Conţinutul cursului de formare poate fi orientat către alte grupuri ţintă cu aceleaşi nevoi
de formare. Modelul de formarea este în întregime transferabil deoarece este adaptabil
la alte subiecte de formarea. Poate fi adaptat contextului rural sau pentru persoanele cu
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risc de excluziune socială, sau pentru muncitorii care întâmpină dificultăţi în integrarea
pe piaţa muncii.”
Niciunul dintre participanţi nu a renunţat la curs. Două module pot fi consultate pe
pagina de internet a proiectului: e-comunicare şi e-business.

Concluzii
Cursul KEMP a fost selectat ca un exemplu de bună practică deoarece a contribuit la
creşterea generală a abilităţilor profesionale şi personale ale participanţilor. A
îmbunătăţit încrederea lor în potenţialul şi abilităţile lor de a învăţa la o vârstă înaintată.
De asemenea, a îmbunătăţit în special e-abilităţile lor în mai multe arii tematice: ecomunicare, e-învăţare, e-business, e-banking şi e-guvernare. A contribuit la abilitatea şi
motivaţia lor de a utiliza şi explora Internetul şi instrumentele ICT. A deschis noi
perspective şi a crescut interesul lor în viitoare oportunităţi de învăţare pe tot parcursul
vieţii şi de relaţionare.
KEMP include o multitudine de elemente care îi permit să devină o activitate
educaţională şi de formarea cu foarte mult succes.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www2.spi.pt/kemp/welcome.htm

3.8.2 Formarea femeilor rome prin promovarea portului tradiţional –

ROMFASHION
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Formarea pentru femeile rome în moda tradiţională a fost inspirată de situaţia istorică a
comunităţii rome. Populaţia romă din Europa constituie un grup etnic/cultural/lingvistic
care suferă o discriminare severă şi excludere socială. Mai multe motive sunt identificate
ca şi cauze ale acestei situaţii, dar lipsa locurilor de muncă şi a calificărilor vocaţionale
relevante sunt printre cele mai importante.
Femeile rome sunt afectate în mod special de faptul că, în mod tradiţional, se bazează
pe bărbaţi pentru venitul gospodăriei. În acest context, specificul lor cultural este
ameninţat deoarece sunt împinse să trăiască în condiţii din ce în ce mai rele care
subminează serios stilul lor tradiţional de viaţă.
Proiectul Romafashion a fost conceput astfel încât să ofere femeilor rome abilităţi
vocaţionale specifice care să ţintească direct avansare statutului lor socio-economic,
protejând în acelaşi timp identitatea culturală romă.
În trecut romii au fost discriminaţi de puterile politice, sociale şi religioase, dar în prezent
romii câştigă teren în societatea spaniolă. Istoria romă a fost propusă pentru includere în
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programa şcolară cu obiectivul de a sensibiliza societatea spaniolă fată de aceasta şi de
cultura romă.
Se considera că lipsa de educaţia a romilor este cauza originală a situaţiei lor actuale: în
prezent, marea provocare pentru comunitatea romă spaniolă este îmbunătăţirea
nivelului de cultură şi educaţie pentru a găsi locuri de muncă şi a-şi îmbunătăţi condiţiile
de viaţă.
ROMAFASHION caută înainte de toate să pregătească femeile rome pentru un loc de
muncă: femeile obişnuiau să abandoneze şcoala la vârsta de 12 ani şi de obicei nu
participau pe piaţa muncii, ci mai degrabă stăteau acasă şi aveau grijă de gospodărie şi
de copiii lor.
Proiectul şi formarea ROMFASHION au ca şi obiective:
• Motivarea romilor, în special a femeilor rome tinere şi oferirea de posibilităţi de a
se implica activ în formare pentru a-şi îmbunătăţi vieţile.
•

Să îmbunătăţească abilităţile şi competenţele femeilor rome în perspectiva
facilitării integrării lor pe piaţa muncii.

•

Să contribuie la stabilirea femeilor rome pe piaţă ca şi producători comunali sau
pentru gospodărie; ceea ce le va schimba imaginea în societate şi le va
îmbunătăţi situaţia economică.

•

Să promoveze Dialogul Intercultural din moment ce obiectivul principal este să
contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a unui grup dezavantajat, al cărui
dezavantaj provine în principal din existenţa de stereotipii negative, ce duc
frecvent la discriminare şi excluziune socială.

Parteneriatul ROMFASHION a colaborat la conceperea programului de formarea şi a
sarcinilor organizaţionale, dar cursul de formare a fost implementat de către ROMISerseni.
Descrierea detaliată a bunei practici şi rezultate/ beneficii
Modulele de formarea s-au concentrat pe următoarele subiecte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Program de debut: Să ne cunoaştem
2. Introducere în desenarea designului, croitul şi cusutul hainelor rome.
3. Tipuri de rochii flamenco pentru femei.
4. Tehnici – Metode – Principii şi Sisteme pentru Croit - Cusut.
5. Ustensile pentru Croit - Cusut.
6. Designul.
7. Materiale pentru Croit – Cusut: Ţesături.
8. Marketing – Management – Antreprenoriat (Self-employment).
9. Tehnici de căutare şi căutarea unui loc de muncă.
10. Sănătatea şi Siguranţa la locul de muncă.
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Acest curs s-a concentrat pe sisteme de design, croire şi coasere a hainelor pentru
femei. Au fost oferite explicaţii despre modul în care să fie utilizate ustensile de croit şi
cusut, ţinându-se cont de nivelul redus de educaţie al cursantelor, pentru a garanta
cunoştinţe omogene cursantelor referitor la aceste aspecte.
Au fost furnizate de asemenea principiile generale ale designului, croirii, cusutului
hainelor pentru femei, informaţii de bază despre materiale, ţesături şi ustensile, şi de
asemenea despre varietatea hainelor rome tradiţionale şi decoraţiile lor. Cursantele
rome au adus haine cu design rom, şi după ce au votat, a fost aleasă de către
participante rochia flamenco, ceea ce le-a motivat pe parcursul cursului de formare până
la finalizarea rochiei.
Participantele au fost femei, fără loc de muncă cu un nivel de educaţie redus (şcoala
primară), aflate în intervalul de vârstă 16-30 de ani, provenite din comunitatea romă.
Selecţia participantelor a fost realizată prin interviuri. Motivaţia, angajamentul şi situaţia
de persoane fără loc de muncă a femeilor rome au fost luate în considerarea în timpul
procesului de selecţie.
Îndeplinirea responsabilităţilor de îngrijire a copiilor şi a gospodăriei au fost principalele
dificultăţi întâmpinate pe parcursul formării, conform cursantelor. De asemenea lipsa
abilităţilor de calculare a făcut dificilă pentru multe dintre cursante înţelegerea
măsurătorilor şi a procedurilor de croire.
„Pentru mine, şi cred că pentru cele mai multe dintre femeile rome, cea mai dificilă parte
din participarea la o activitate de formare este că trebuie să ne lăsăm copiii acasă. Eu
sunt norocoasă deoarece soţul meu îngrijeşte bine copiii noştri când este acasă, dar din
păcate nu sunt toţi ca şi el.”
„Cea mai dificilă parte pentru mine a fost măsurarea şi croirea. A trebuit să întreb de
multe ori până am înţeles. Dar într-un final am înţeles. Loli (numele formatorului) este
atât de răbdătoare cu noi.”
A fost realizată o broşură (vezi Anexa 1). Niciun alt material de sprijin nu a fost furnizat
cu excepţia ţesăturilor şi a materialelor specifice pentru cusut, dar acestea au fost foarte
apreciate de către formatori şi cursante.
„În acest curs am avut materiale foarte bune. Ca şi formator este prima dată când am
avut la dispoziţie atât de multe ţesături de aşa calitate la acest nivel de instruire. De
obicei cursantele trebuie să aştepte până ajung la un curs cu un nivel ridicat de
specializare pentru a beneficia de astfel de materiale. Cred că acest lucru le-a motivat
pentru că au simţit că fac ceva cu adevărat important şi ar trebui să le pese de asta.”
Această formare a încurajat participantele cu un nivel redus de educaţie, care de obicei
nu sunt implicate în activităţi de formare să se implice activ în curs şi să considere
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abilităţile învăţate ca şi o posibilă soluţie pentru intrarea lor pe piaţa muncii. A legat de
asemenea dezvoltarea profesională de o componentă culturală deoarece cursantele
realizau rochii rome tradiţionale.
„După părerea mea, eu mai am nevoie de formare pentru cusut pentru a fi capabilă să
obţin un loc de muncă, dar am început deja să cos unele haine pentru familia mea şi
vecini: lucruri mici... Nu sunt plătită pentru acestea dar cred că probabil cu mai mult
exerciţiu aş putea începe să câştig nişte bani lucrând ca şi croitoreasă de rochii.”
„Ştiu că trebuie să continui să exersez dar am decis să merg mai departe şi să cumpăr o
maşină de cusut. A fost o investiţie mare pentru noi, dar soţul meu m-a susţinut şi am
cumpărat-o. Aşa că acum pot să cos acasă şi sper să-mi găsesc un loc de muncă într-o
zi.”
Formarea a fost orientată în întregime către practică: 90% din formare a fost dedicat
cusutului şi exerciţiului. Şi poate fi de asemenea considerată transferabilă în întregime
deoarece a fost realizată de asemenea în Grecia, Turcia, Slovacia şi Republica Cehă cu
acelaşi grup ţintă şi aceaşi metodologie. Au fost realizate doar câteva adaptări la
specificul local.
„Am petrecut întregul timp cosând. Dacă aveam vreo nelămurire o întrebam pe Loli
(numele formatorului) sau pe alte participante. Pentru că de obicei lucram câte două, de
obicei cu cineva care ştia puţin mai mult decât tine.”
Formarea se bazează pe exerciţiu zilnic de cusut. Grupuri de două sau trei cursante
sunt formate în funcţie de performanţele lor. Cursantele cu performanţe bun lucrează cu
acele cursante cu performanţe mai scăzute. Strategia de învăţare reciprocă (peer
learning) este utilizată zilnic. Faptul că formatorul este parte a comunităţii rome
facilitează comunicare şi dezvoltarea sesiunilor de formare.
Formatorul nu prezintă nimic teoretic sau informaţii de context la începutul cursului sau a
fiecărei sesiuni de formare. Conceptele teoretice sun explicate de către formator în timp
ce cursantele exersează/ cos.
Rochiile realizate au fost alese de către toate
participantele la începutul cursului de formare.
Produsul final a reflectat puternic originile culturale
ale participantelor, ceea ce a dus la stabilirea unei
legături foarte personale între participante şi
conţinutul formării.
„Din punctul meu de vedere, ele au fost mult mai
implicate în acest curs decât în alte cursuri la care au
mai participat pentru că s-au simţit legate de acest
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tip de rochii. Le-au considerat parte din ele, parte din cultura lor”.
Natura tangibilă a rezultatelor formării a ajutat participantele să vadă şi să aibă acces la
fiecare stagiu al progresului muncii lor.
„Sunt obişnuite cu sarcini pe termen scurt. Au nevoie să vadă imediat rezultate. Sunt
mai bune la activităţi practice decât la cele scrise. Preferă sa facă şi să desfacă o piesă
de îmbrăcăminte de o mie de ori şi să-şi dea seama ce au greşit decât să petreacă ceva
timp lucrând pe hârtie, făcând măsurători, etc...”
Numărul de participante a fost acelaşi de la începutul până la finalul cursului. 3 femei au
fost înlocuite de alte 3 din cauza unor motive personale legate de asemenea de aspecte
culturale sau sociale ale comunităţii rome.
Această formare a sporit extrem de mult interesul grupului ţintă pentru formări în general
şi pentru activitatea de cusut în particular, nu doar interesul personal ci şi cel legat de
sectorul profesional.
„Mi-ar plăcea să particip la un alt curs anul viitor. Mi-a plăcut cu adevărat acesta şi îl
aştept cu nerăbdare pe următorul.”
La finalul acestei formări, cursantele trebuiau să prezinte 4 rochii rome tradiţionale. După
încheierea perioadei de formare s-a desfăşurat o prezentare de modă pentru a promova
produsele finale ale acestei formări. Mai multe expoziţii vor fi realizate în colaborare cu
diferite organizaţii sociale.
„Am fost una dintre fetele care au purtat o rochie la prezentarea de modă. Am fost foarte
emoţionată la început dar mi-a plăcut mult. Eram atât de fericite. Şi toată lumea ne
felicita pentru munca noastră.”
Un formator şi un mediator social au fost responsabili pentru realizarea formării. Ambii
sunt membrii ai comunităţii rome şi prin urmarea cunosc foarte bine grupul ţintă.
Formatorul şi mediatorul au muncit pentru integrare femeilor rome timp de 15 ani.
Mediatorul a constituit o legătură între cursante, comunitate şi alţi actori care susţin
dezvoltarea personală şi profesională, şi procesul de integrare al femeilor rome pe piaţa
muncii.
Cu toate că formarea s-a desfăşurat într-un grup mic, au fost oferite şedinţe individuale,
în caz de nevoie, pentru a asigura un nivel omogen şi a facilita procesul de învăţare,
motivarea şi participarea în timpul perioadei de formare normale a cursantelor.
„Uneori am stat mai mult cu Loli (numele formatorului) pentru a exersa anumite lucruri
care nu le înţelegeam în timpul cursului.”
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Acest curs de formare a fost finalizat şi nu au fost programate altele până în acest
moment,d ar unele cursante au investit în maşini de cusut pentru dezvoltare
profesională ulterioară ceea ce va asigura sustenabilitatea proiectului.

Concluzii
Aspectele metodologice ca şi învăţarea reciprocă (peer learning), formarea bazată pe
practică şi legătura culturală au fost cruciale pentru asigurarea succesului acestui curs.
Un grup puţin educat provenind dintr-un context cultural puternic au făcut din acest curs
o reală provocare educaţională.
Formatorii au avut un rol cheie în implementarea acestui curs. Apartenenţa la
comunitatea romă i-a transformat în persoane de referinţă pentru participante. Originile
lor au schimbat percepţia cursantelor referitor la obiectivele acestui curs. Formarea nu a
mai fost ceva impus ci ceva „recomandat”, uneori util şi poate chiar profitabil.
Conţinutul cursului a fost apreciat de formatori, accentuând importanţa acestor abilităţi şi
locurile de muncă care au legătură cu această activitate. Astfel cursantele au înţeles
importanţa procesului de învăţarea la care au participat.
Date de contact: Asociación de Mujeres Gitanas ROMI Serseni
http://www.romiserseni.com/
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Anexa 1 – Sistemul formal de învăţământ
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Anexa 2: Material informativ
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3.9 Elveţia
Contextul general al educaţiei adulţilor din Elveţia
Sistemul educaţional din Elveţia este foarte divers deoarece Constituţia Elveţiei delegă
autoritatea pentru sistemul şcolar în special către cantoane. În educaţia continuă,
diversele aspecte şi cerinţe referitoare la transparenţă, coordonare şi asigurarea calităţii
în particular au crescut în perioada recentă şi au dus la înfiinţarea Forumului Eleveţian
pentru Educaţie Continuă şi a Conferinţei Inter-Cantonale pentru Educaţie Continuă.
În ceea ce priveşte baza legală, Legea federală pentru Educaţie şi Formare Vocaţională
a condus la îmbunătăţirea educaţiei vocaţionale continue. Educaţia continuă şi-a găsit
calea pentru a intra în Constituţia Federală prin revizuirea reglementărilor în privinţa
educaţiei. Confederaţia deţine competenţa de a desemna principiile educaţiei continue.
În Elveţia există o diversitate de oferte în sectorul formării. Aceasta include cursuri,
seminarii şi cursuri post-universitare, dar de asemenea şi oportunităţi de învăţare în
afara structurilor formale de educaţie şi formare, incluzând: vizite la muzee, ateliere de
lucru, prelegeri, excursii sau conferinţe, etc. O altă metodă populară de formare este eînvăţarea, învăţarea la locul de muncă şi utilizarea de materiale auto-didacte şi literatură
profesională sau învăţarea în grupuri auto-organizate. Gama de furnizori merge de la
mici şcoli private la mari organizaţii de formare şi de la şcoli conduse de instituţii publice,
asociaţii sau organizaţii sindicale la mici companii şi formatori independenţi. Furnizorii
privaţi domină clar: realizând în jur de 80% din totalul orelor de curs disponibile, în timp
ce instituţiile publice, în principal universităţi, colegii şi şcoli vocaţionale publice – oferă
doar 20% din orele de formare.
Diversitatea caracterizează de asemenea şi conţinutul predat în timpul formării. Cele mai
populare sunt cursurile de lungă durată de învăţare de limbi străine, cu o pondere de
16% din totalul orelor de curs dintr-un an. Roluri deosebit de importante au sectorul de
asistenţă medicală (cu o pondere de aproape 10%), cursurile de management şi
programele de formare pentru utilizarea calculatorului. Majoritatea acestor cursuri sunt
urmate atât din motivaţii profesionale cât şi personale. Ceea ce este învăţat pentru
profesie este utilizat de asemenea în viaţa privată, voluntariat sau în timpul liber - şi vice
versa: viaţa profesională beneficiază de adulţii care dobândesc diferite abilităţi în timpul
lor liber. Aşadar, nu se poate trasa o linie clară între educaţia profesională şi cea
generală la nivelul conţinutului cursului. Experţii în educaţie au acceptat această
provocare şi au dezvoltat concepte care vin în întâmpinarea realităţilor din prezent. În
Elveţia, aceste abordări sunt denumite „Învăţare pe tot parcursul vieţii” (Lifelong
Learning).
Populaţia Elveţiei cuprinde un procent ridicat de imigranţi (29% în 2008). Mulţi migranţi
demonstrează o motivaţie ridicată de a-şi îmbunătăţii abilităţile prin utilizarea diverselor
oportunităţi educaţionale. Cursurile de limbă şi programele de formare profesională
prezintă un interes special. Participanţii încearcă să obţină informaţii pentru o mai bună
integrare în noua casă, posibilitatea de a deprinde abilităţile necesare pentru a accede la
condiţii mai bune de muncă, bunăstare şi mobilitate socială.
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Potrivit statisticilor, procentul din populaţia rezidentă cu vârste între 25 şi 64 de ani care
a luat parte la cel puţin o activitate educativă (educaţie formală sau non-formală) este de
58,8%.
Statisticile oficiale citate în rapoartele guvernamentale prezintă diferitele motive pentru
care populaţia elveţiană rezidentă permanent, cu vârste între 20 şi 74 de ani, ia parte la
activităţi de educaţie non-formală. Potrivit datelor disponibile, 35,5% au urmat doar
activităţi profesionale, în timp ce 9,5% au luat parte la activităţi non-ocupaţionale. Totuşi,
un procent de 49,4% nu participă la niciun fel de activităţi de educaţie non-formală.
În Elveţia educaţia adulţilor este definită prin lege ca şi un tip de educaţie care „conferă
prin învăţare continuă, cunoştinţe şi abilităţi pentru a face faţă cerinţelor în schimbare ale
societăţii, economiei şi pentru a întreprinde noile sarcini atribuite. Districtul poate asista
educaţia generală a adulţilor prin contribuţii.” Cantoanele pot oferi finanţări sau
împrumuturi studenţeşti pentru o gamă de cursanţi care au nevoie de acestea, incluzând
persoane interesate de formări ulterioare. Reglementările legale din Elveţia prevăd de
asemenea că toate persoanele au dreptul să beneficieze de o educaţie adecvată vârstei
şi nivelului lor.
3.9.1 Formarea mentorilor voluntari în programul de mentorat MUNTERwegs
Contextul în care s-a dezvoltat buna practică
Asociaţia MUNTERwegs (www.munterwegs.eu ) oferă un program de mentorat pentru
copii care provin din familii dezavantajate social. Asociaţia utilizează mentori voluntari în
acest scop, majoritatea cu vârste de peste 50 de ani. Pentru ca mentorii să realizeze cu
succes munca lor, ei beneficiază regulat de un program de formare special.
Programul de formare este alcătuit din şase module, care pe de-o parte îmbunătăţesc
abilităţile particulare ale mentorilor, dar acţionează şi ca o oportunitate de împărtăşire a
experienţelor şi asigură suport mutual, în timp ce construieşte de asemenea şi reţele de
sprijin.
Modulele care sunt predate în timpul formării mentorilor vizează diferite priorităţi. Un
exemplu este modulul care vizează suportul pentru limbă şi învăţare. Cursurile de
formare sunt descrise de MUNTERwegs ca şi „evenimente de tutorare” cu elemente
integrate de introspecţie, supervizare şi asistenţă practică, în plus faţă de inputul
teoretic. Programul de formare este realizat în decursul programului de mentorat furnizat
de MUNTERwegs pentru o perioadă de opt luni. În decursul acestui interval, mentorii se
întâlnesc de şase ori pentru aproximativ două ore de activităţi de tutorare. Specialiştii
MUNTERwegs care realizează aceste sesiuni de tutorare utilizează elemente de
supervizare dar lucrează de asemenea şi cu instrumente descrise în „Gestalttherapy”
sau metode de psiho-dramă (pedagogia Moreno). În conformitate du diversele subiecte
ale sesiunilor de tutorare, aceştia lucrează de asemenea îndeaproape cu experţi din
serviciile sociale (reprezentanţi pentru integrare, lucrători sociali din comunitate, etc.)
sau din şcoală (logopezi, profesori de germană ca şi a doua limbă, etc.).
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Tutorareall este oferită doar acelor mentori care s-au înscris în programul de mentorat
MUNTERwegs (mentorii trebuie să aplice şi să îndeplinească anumite criterii). Formarea
este realizată în grupuri de aproximativ 10 mentori. Mentorii provin din contexte diferite:
mulţi sunt pensionari, au copii adulţi, dar probabil încă nu au nepoţi, şi din aceste cauze
au o cantitate semnificativă de timp pentru voluntariat. Alţii se reorientează şi văd în
mentorat o nouă experienţă de muncă. Totuşi, unii doresc compensaţii financiare pentru
munca lor zilnică şi le place să fie activi din punct de vedere social.
MUNTERwegs asigură, într-un context similar, îndrumare pentru studenţii de la asistenţă
socială. Acest tip de mentorat este acreditat şi încorporat în curriculă ca şi un tip de
formare practică.
Monitorizarea mentorilor, dar şi a sesiunilor de tutorare din acest program necesită mult
efort iar costurile cu personalul pentru realizarea lor nu sunt acoperite în întregime.
MUNTERwegs depinde de donaţii şi de suportul financiar din partea municipalităţilor.
Formatorii au un angajament non-profit ridicat, ceea ce ar putea reprezenta o
ameninţare la sustenabilitatea programului. O provocare particulară a sesiunilor de
tutorare o reprezintă eterogenitatea mentorilor. Biografiile acestora diferă semnificativ în
unele grupuri de tutorare: studenţi de 25 de ani lucrează împreună cu pensionari de 65
de ani, academicieni împreună cu casnice, etc. Formatorii fac faţă acestei situaţii
deosebite datorită unei flexibilităţi ridicate şi folosind o gamă largă de metode. În final,
temele diferitelor sesiuni de tutorare depind de membrii grupului şi variază în funcţie de
aceştia. Se subînţelege că mentorii care însoţesc copii de acasă la grădiniţă sau înapoi
au nevoi diferite faţă de aceia care mentorează elevi de 10 ani pentru dezvoltarea
abilităţilor care au legătură cu şcoala.
Descrierea detaliată a bunei practici
Tabelul următor prezintă curriculum-ul pregătirii mentorilor şi oferă de asemenea
informaţii despre obiectivele diverselor evenimente şi întâlniri de tutorare:
Deschidere
Tutorat 2

Tutorat 4

Obiective
Activităţi de cunoaştere a celorlalţi şi a motivaţiilor personale
pentru înscrierea în program, introducere în mentorare, definirea
mentoratului, drepturile şi obligaţiile unui mentor MUNTERwegs.
Schimb de bune practici de activităţi cu copilul mentorat în timpul
liber.
Input teoretic despre sensibilitatea interculturală (awareness) şi
competenţe.
Formatorul abordează importanţa competenţei culturale, incluzând
empatia, răspunderea faţă de familii şi respectul pentru diferenţele
individuale.
Prezentarea vizitei la şcoală.
Colectare de idei pentru prima întâlnire de grup.
Mentorul ca şi punte de legătură între şcoală/ grădiniţă şi familie.
Input şi exerciţii practice pentru a îmbunătăţii abilităţile de învăţare
ale celor mentoraţi.
Input şi discuţii despre:
- Mentorii pot ajuta la crearea unei atmosfere în familie care
106

să încurajeze învăţarea;
Mentorul transmite aşteptări ridicate, dar totuşi rezonabile
pentru realizările celor mentoraţi şi carierele lor viitoare;
- Mentorul poate fi o punte de legătură între cultura de
acasă şi instituţia de învăţământ;
- Mentorul poate încuraja părinţii copilului mentorat să se
implice în educaţia acestuia la şcoală şi în comunitate.
Colectare de idei pentru a doua întâlnire de grup.
Ateliere de lucru pe aspecte ca şi abilităţile de învăţare, motivaţia,
alimentaţia sănătoasă, exerciţiile fizice, promovarea sănătăţii, etc.
Pot fi invitaţi la aceste ateliere de lucru translatori interculturali, în
funcţie de capacităţile lingvistice ale participanţilor.
Input teoretic cu exerciţii practice.
Masă comună.
Timp pentru schimb.
În mod ideal, mentorii participă la aceste ateliere de lucru
împreună cu părinţii copilului mentorat pentru ca mentorul să
poată acţiona ca şi o punte de legătură şi să creeze un climat în
care părinţii se simt confortabil.
Mentorii şi cei mentoraţi sunt invitaţi la o excursie cu barca.
Construiesc bărci din hârtie, le personalizează şi le pun pe lac.
Mentorii primesc certificate.
Presa locală este invitată pentru a lua interviuri participanţilor.
Se fac poze de grup.
-

Ateliere de lucru pentru
mentori şi părinţii
copiilor mentoraţi
(deschise de asemenea şi
pentru alţi părinţi interesaţi
sau profesori de la şcoli)

Petrecere de rămas-bun

La începutul sesiunilor de tutorat formatorii motivează
mentorii prin întrebări în legătură cu experienţele lor cu copiii
sau cu părinţii acestora din ultimele săptămâni. Pentru a
face mentorii să vorbească, formatorii utilizează de
asemenea elemente de psihodramă, oferă input vizual sau
articole de presă. Acest tip de activitate de introducere este
o oportunitate pentru membrii grupului de a se cunoaşte în
situaţii diferite. Aceştia câştigă încredere în ei înşişi ca şi
membri ai unui grup, crescând astfel disponibilitatea lor de a
împărtăşii. Pentru a fi pregătiţi pentru diferite dificultăţi în
relaţia de mentorat, formatorul oferă concepte şi teorii
relevante din domeniile sociologiei, a religiei, în plus faţă de
împărtăşirea propriilor experienţe profesionale psihologice şi
terapeutice. Aceste experienţe sunt utilizate de asemena ca
şi punct de plecare pentru discuţii ulterioare iar grupul caută
modalităţi de implementare a abordărilor teoretice în relaţiile de mentorat. Formatorii
combină prelegerile (acompaniate adesea de prezentări Power Point cu multe imagini)
cu discuţii în grup şi mici grupuri de lucru.
Unul dintre aspectele importante ale acestei metode de formare este că evenimentele
de tutorarea oferă foarte mult spaţiu mentorilor pentru a duce discuţiile care au loc în
timpul întâlnirilor de tutorat către aspectele din viaţa reală cu care se confruntă în munca
de zi cu zi.
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De asemenea, datorită mediului prietenos în care se desfăşoară întâlnirile de tutorat
(camera este plăcută cu o masă rotundă mare în centru), şi faptului că toată lumea
păstrează confidenţialitatea, relaţia construită între mentori şi formator este definită
printr-un grad mare de încredere. În plus faţă de evenimentele de tutorat iniţiate de
formator, mentorii pot organiza mese rotunde lunar, adesea într-un context informal, ca
de exemplu un restaurant local, pentru a împărtăşi experienţele personale de mentorat.
Rezultate/ Beneficii
MUNTERwegs a avut programul de formare evaluat de două ori. Universitatea de Ştiinţe
Aplicate în Asistenţă Socială din Elveţia Centrală a concluzionat în studiul lor că mentorii
apreciază îndrumarea de către echipa de proiect şi formatori, şi apreciază în mod
deosebit evenimentele de tutorat.
Rezumat şi concluzii
În opinia MUNTERwegs, programul de
formare descris mai sus furnizează metode
de predare şi învăţare foarte potrivite
adulţilor. Pe parcursul programului,
participanţii sunt asistaţi de către facilitatori.
Totuşi, marea parte a muncii mentorilor
trebuie realizată independent, cu copilul
mentorat sau într-un grup de lucru. Aceasta
necesită un nivel ridicat de încredere în sine
şi oferă în acelaşi timp suficient spaţiu
pentru ca mentorii care participă la formări
să se dezvolte în funcţie de interesele şi
obiectivele lor.
Participarea la întâlnirile de tutorat nu este obligatorie şi oricine poate contribui personal
dacă doreşte. Cei care nu doresc să-şi împărtăşească problemele personale în grup pot
vorbi în privat cu formatorul sau prin intermediul e-mailului sau al telefonului. Uneori
ajutorul solicitat de către mentori de la formator constă în oferirea de contacte ale unor
specialişti, organizaţii, etc. De fapt, formatorii acţionează mai degrabă ca şi constructori
de reţele sau ca şi facilitatori. Formatorii apreciază în mod special contribuţia la întregul
grup şi la programul educaţional a experienţei bogate a mentorilor seniori, totuşi, şi
mentorii seniori beneficiază de pe urma împărtăşirilor cu mentorii mai tineri. Din acest
punct de vedere, programul este un exemplu relevant de învăţare inter-generaţii. În
opinia MUNTERwegs, atitudinea constantă de respect şi apreciere a tuturor celor
implicaţi este unul dintre motivele pentru care mentorii şi formatorii sunt atât de bine
motivaţi pentru a furniza în continuare acest program complex de formare.
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4. Anexe
ANEXA 1: Formularul de autoevaluare şi inter-evaluare
Nr. Programul

Practici
de
motivare
(0-1-2)

Transferabilitate
(0-1-2)

Transferul
controlului
asupra
învăţării
(0-1-2)

Metodologie şi
tehnici de
învăţare
inovatoare
(0-1-2)

TOTAL

Practici de formare a adulţilor centrate pe motivare;
0: nemotivantă
1: motivantă într-o anumită măsură
2: foarte motivantă
Transferabilitatea practicilor de formare (claritatea cadrului sau a structurii)
0: nu poate fi transferată
1: dificil de transferat
2: uşor de transferat
Transferul controlului asupra învăţării:
0: Nu facilitează acces la noi resurse
1: Facilitează acces la unele noi resurse (de ex. Suport de curs)
2: Facilitează accesul sporit la noi resurse (de ex. Formarea îi învaţă pe cursanţi
să caute noi resurse şi încurajează activ această abordare şi această aptitudine)
Aspecte inovatoare în metodologie şi tehnici de învăţare
0: nu există metodologii inovatoare.
1: există câteva aspecte metodologice inovatoare.
2: există mai multe strategii, metode şi tehnici inovatoare. Nu cunoaştem nici o
experienţă asemănătoare
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ANEXA 2. Punctaje finale
Propunătorul bunei practici: (numele organizaţiei partenere)

Punctaje finale acordate bunelor practici
Nr.

Denumirea practicii

Denumirea
fişierului

Punctaj la
autoevaluare
(1)

Punctaj la
inter-evaluare
(2)

TOTAL
(1) + (2)
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