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I. Introducere

În ultimul deceniu au apărut o serie de schimbări în educaţia adulţilor. Învăţarea adulţilor a deve-
nit o componentă importantă a învăţării pe tot parcursul vieţii. Comunicatul din 2006 al Comisiei 
Europene referitor la educaţia adul-
ţilor, intitulat Nu este niciodată prea 
târziu pentru a învăţa, subliniază rolul 
cheie pe care îl are educaţia adulţilor 
în formarea valorilor și competenţelor 
civice. Obiectivul general al Planului 
de acţiune pentru educaţia adulţilor 
Oricând este momentul potrivit pen-
tru a învăța (2007) este implementarea 
celor cinci mesaje cheie ale comunica-
tului Nu este niciodată prea târziu pen-
tru a învăţa: (1) îndepărtarea bariere-
lor din calea participării; (2) creșterea 
calităţii și eficienţei educaţiei adulţilor; 
(3) creșterea ritmului de implementare 
a procesului de evaluare a abilităţilor 
și competenţelor, de validare și recu-
noaștere a acestora; (4) asigurarea in-
vestiţiilor suficiente, precum și (5) mo-
nitorizarea eficientă a sectorului de educaţie a adulţilor. 
Unul dintre elementele cheie ale implementării Planului de acţiune pentru educaţia adulţilor este 
dezvoltarea profesională a profesorilor pentru adulţi, a formatorilor, care sunt agenţi foarte im-
portanţi ai schimbării. Ghidul de faţă vine în sprijinul formatorilor în încercările lor de a îndepărta 
barierele în calea participării la educaţie și de a crește calitatea educaţiei pentru adulţi prin mai 
buna motivare a acestora pentru învăţare.

1. Proiectul Creează – Motivează – Învaţă! (CreMoLe)

1.1 Scurtă prezentare a proiectului CreMoLe şi a obiectivelor sale

În secolul XXI, oamenii trebuie să facă faţă schimbărilor permanente. Aceste schimbări rapide 
forţează o mare parte a populaţiei să se adapteze la noi medii de muncă pline de provocări, care 

solicită noi abilităţi și atitudini. În multe 
ţări europene predarea a fost direcţio-
nată spre pregătirea pentru învăţarea 
pe tot parcursul vieţii prin accentuarea 
abilităţilor de învăţare încă din clase-
le primare. În unele State Membre ale 
Uniunii Europene, sistemele educa-
ţionale sunt în stadii mai avansate în 
ce privește instituirea unui sistem de 
învăţământ care mută accentul de pe 
predare pe învăţare și vine în spriji-
nul dezvoltării abilităţilor de învăţare, 
inclusiv în cazul educaţiei adulţilor, în 
timp ce în alte state, sistemele educa-
ţionale se reorientează mai dificil. Ini-
ţiatorii proiectului CreMoLe, reprezen-
tând un parteneriat larg compus din 
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organizaţii din Europa Răsăriteană, Europa Centrală și Europa Occidentală, implementează acest 
proiect cu scopul de a identifica factorii cheie care motivează diverși adulţi să participe susţinut în 
procesele de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Prin derularea proiectului au fost urmărite șase obiective :

Îmbunătăţirea competenţelor de predare ale profesorilor/formatorilor implicaţi în pregătirea  �
adulţilor;

Am solicitat formatorilor din organizaţiile parte-
nere să contribuie la identificarea unor abordări 
creative pentru îmbunătăţirea competenţelor de 
predare ale formatorilor în instituţii și organizaţii 
furnizoare de educaţie pentru adulţi, vizând atât 
conţinutul, cât și modul de predare pentru o mai 
bună motivare a adulţilor cărora le oferă progra-
me de formare.

Îmbunătăţirea conţinutului şi a modului de  �
livrare a cursurilor pentru adulţi;

Am dezvoltat și promovăm în cadrul proiectului 
strategii inovatoare de formare care să fie utilizate 
în vederea stimulării motivaţiei și implicării active 
a adulţilor în învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Echiparea formatorilor cu un set de strategii  �
de gândire critică şi creativă pentru a fi utili-
zate în educaţia adulţilor;

În acest scop, promovăm creativitatea prin creare de strategii inovatoare de învăţare. Am dezvoltat, 
am testat și am schimbat experienţe cu privire la utilizarea unor strategii inovatoare de stimulare a 
motivaţiei pentru învăţare, pentru a asigura o învăţare profundă și transferul achiziţiilor cognitive 
prin dezvoltarea abilităţilor metacognitive.

Îmbunătăţirea accesului adulţilor la oportunităţi de învăţare; �
Scopul nostru este dezvoltarea și diseminarea strategiilor de stimulare a dorinţei de învăţare la 
adulţi pentru învăţare susţinută pe tot parcursul vieţii.

Stimularea motivaţiei adulţilor pentru învăţarea pe parcursul vieţii; �
Ca rezultat preconizat al proiectului, învăţarea va deveni mai atrăgătoare și mai accesibilă pentru 
toţi adulţii; astfel, adulţii vor căuta oportunităţi de învăţare și vor percepe învăţarea pe tot par-
cursul vieţii nu doar ca pe o obligaţie a unui cetăţean productiv și activ, dar și ca pe o experienţă 
plăcută.

Oferirea de oportunităţi formatorilor de a participa la schimburi de experienţă şi de a colab- �
ora cu colegi europeni în vederea identificării unor soluţii pentru îmbunătăţirea participării 
adulţilor în învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

În cursul implementării proiectului, am facilitat schimbul de experienţe și practici ale formatorilor 
și ale adulţilor care învaţă din opt state UE și Elveţia. Practicile inovatoare vor fi larg răspândite în 
cadrul reţelelor de educaţie a adulţilor.
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1.2 Implementarea proiectului şi rezultatele obţinute 

Etapele principale ale implementării proiectului CreMoLe, precum și produsele majore preconi-
zate sunt prezentate în schema de mai jos.

Figura 1: Planul de implementare a proiectului CreMoLe

Care este explicaţia faptului că unii adulţi doresc să înveţe și să participe în grupuri care au ca scop 
specific învăţarea în timp ce alţi adulţi evită orice situaţie care are legătură cu învăţarea? Acestea 
sunt întrebările de bază la care am încercat să găsim răspunsuri prin conceperea și derularea unui 
studiu în toate ţările implicate în proiect.
Am analizat stadiul actual al educaţiei adulţilor în ţările organizaţiilor patenere prin studierea do-
cumentelor existente cu privire la politici și practici. Pentru a focaliza mai atent investigaţia noas-
tră, am studiat programele de formare care ne-au fost prezentate ca exemple de bune practici. 
Am analizat aceste programe din dublă perspectivă: a formatorului și a cursantului. 
În cursul studiului menit să identifice bune practici în domeniul motivării adulţilor pentru partici-
pare susţinută la învăţare pe tot parcursul vieţii, parteneriatul nostru a contactat un număr de 25 
de centre de educaţie a adulţilor, o asociaţie naţională a formatorilor și o universitate. În cadrul 
aceluiași sondaj, au fost intervievaţi 41 de formatori și 85 de cursanţi. 
Toate practicile de formare propuse au fost evaluate în cadrul organizaţiei iniţiatoare; un număr 
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total de 20 de astfel de bune practici au fost supuse evaluării de către colegii formatori din alte 
ţări pentru a fi incluse în publicaţia Motivarea adulţilor pentru participare susţinută în procese de 
învăţare pe tot parcursul vieţii – Colecţie de bune practici (2010). 

Metodologia studiului, precum și descrierea celor 20 de bune practici identificate preliminar au 
fost publicate în Raport asupra anchetei – Bune practici în domeniul metodologiilor de formare şi 
al tehnicilor de învăţare în educaţia adulţilor (2010). 

Toate practicile de formare selectate au în comun abordarea inovatoare a predării, condiţie sine 
qua non pentru a fi incluse în publicaţie. Caracte-
rul inovator, transferabil și motivant sunt elemen-
tele comune ale acestor exemple de practici. Alte 
elemente comune ale practicilor identificate ca 
meritorii sunt:

utilizarea metodelor interactive; �
activităţile practice; �
utilizarea frecventă a grupurilor de învăţare; �
îndrumare atentă a cursanţilor şi/sau men- �
torat (în special în cazul grupelor mici de 
cursanţi);
raportarea sistematică şi explicită la  �
cunoştinţele anterioare ale cursanţilor;
facilitarea împărtăşirii experienţelor şi a  �
reflecţiei asupra învăţării;
satisfacerea nevoilor de învăţare ale cursanţilor  �
– centrarea pe scopuri şi obiective;
mediu de formare pozitiv, constructiv; �
utilitatea practică a cunoştinţelor în plan personal şi profesional; �
învăţare auto-dirijată. �

După identificarea ingredientelor esenţiale ale programelor de formare care angajează activ adul-
ţii în învăţare și îi motivează să caute noi oportunităţi de învăţare, am analizat câteva exemple de 
practici de succes pentru a le prezenta astfel încât aceste exemple să poată fi utilizate și de către 
alţi formatori ca surse de inspiraţie. 

Un număr de 16 exemple de practici care au obţinut punctaje mari în procesele de autoevaluare 
și interevaluare au fost descrise în detaliu și incluse în Motivarea adulţilor pentru participare susţi-
nută în procese de învăţare pe tot parcursul vieţii – Colecţie de bune practici.
După ce am aflat ce abordări s-au dovedit eficiente, am fost pregătiţi să creăm noi strategii, meto-
de și activităţi de învăţare cu scopul creșterii motivaţiei adulţilor pentru învăţare.

Pe baza factorilor identificaţi am dezvoltat un set de strategii de gândire critică și creativă pentru 
a fi utilizate în educaţia adulţilor astfel încât să asigurăm reușita în motivarea adulţilor pentru în-
văţarea pe tot parcursul vieţii.
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2. Consorţiul proiectului Creează – Motivează – Învaţă!

Proiectul nostru nu putea fi derulat într-o singură ţară sau regiune, sau în cadrul unei singure orga-
nizaţii, deoarece necesită acoperirea unui teritoriu întins pentru a îngloba o diversitate de instituţii 
și organizaţii într-o varietate de contexte. Există într-adevăr o diversitate în cadrul parteneriatului 
nostru în ceea ce privește localizarea geografică, experienţa în cadrul implementării proiectelor 
Grundtvig și a ariilor de interes major în cadrul educaţiei adulţilor. Beneficiile și nevoia de coo-
perare europeană în cadrul acestui proiect sunt evidente. Parteneriatul în cadrul proiectului este 
constituit din zece organizaţii din nouă ţari:

Consorţiul Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea 
Gândirii Critice, cu sediul în România, este o asociaţie interna-
ţională de organizaţii și persoane dedicate promovării și im-
plementării în întreaga lume a programului Lectura şi Scrierea 
pentru Dezvoltarea Gândirii Critice și a filozofiei acestui pro-
gram. Sprijină eforturile concertate ale organizaţiilor membre 
de a promova educaţia de calitate pentru toţi, gândirea critică, 
învăţarea activă, literaţia civică, precum și colaborarea în profe-
sia didactică în scopul dezvoltării profesionale permanente și 
a inovaţiei în educaţie. 

Thüringer Volkshochschulverband e.V. Jena, Germania este or-
ganizaţia coordonatoare pentru 23 de centre regionale de edu-
caţie a adulţilor din regiunea Thuringia și promovează educaţia 
adulţilor. Organizaţia este implicată în implementarea învăţării 
pe tot parcursul vieţii prin creșterea gradului de conștientizare 
a publicului larg și prin crearea condiţiilor de bază care favo-
rizează învăţarea. Desfășoară activităţi educative în domeniile 
politic, social, ecologist, cultural, al sănătăţii, de învăţare a lim-
bilor străine, de pregătire vocaţională și al literaţie.

Iberika Sprachschule Berlin, Germania, este o școală privată 
de limbi străine care oferă cursuri de limba spaniolă, engle-
ză, portugheză și germană. Majoritatea cursanţilor sunt adulţi, 
persoane care au un loc de muncă și care doresc să studieze în 
scopul dezvoltării personale sau profesionale.

Instituto de Formacion Integral S.L.U. Madrid, Spania, desfă-
șoară activităţi de formare dedicate întreprinderilor, asociaţiilor 
angajatorilor, sindicatelor, diferitelor organizaţii și angajaţilor, 
oferind anual un număr de peste 200 de cursuri de formare.

Centro Studi ed Iniziative Europeo, Trapetto (PA), Italia promo-
vează dezvoltarea culturală, educaţională, știinţifică și econo-
mică atât la nivel local cât și internaţional prin utilizarea unor 
instrumente și metodologii inovatoare și participative.
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Education Development Centre, Riga, Letonia își desfășoară 
activitatea în domeniul educaţiei civice, interculturale, inclu-
zive și pentru dezvoltare globală, contribuind la dezvoltarea 
continuă a unei societăţi democratice educate în Letonia prin 
promovarea creșterii capacităţii profesionale, a competitivităţii 
și cooperării. 

Modern Didactics Centre, Vilnius, Lituania funcţionează în do-
meniul educaţiei non-formale a adulţilor. Grupul ţintă este con-
stituit în principal din profesori, specialiști în educaţia școlară 
și în educaţia adulţilor. MDC încurajează și sprijină iniţiativele 
comunităţii academice menite să producă schimbări la nivelul 
învăţământului superior și în formarea cadrelor didactice, pen-
tru a sprijini progresul democratic și cooperarea.

Interkulturelles Zentrum, Vienna, Austria promovează dezvolta-
rea relaţiilor între persoane din culturi diferite, antrenându-le 
în schimburi interculturale, în cooperarea transfrontalieră între 
școli, activităţi internaţionale în care sunt implicaţi tineri, pre-
cum și în educaţie interculturală și managementul diversităţii 
în Austria. În general, grupurile ţintă ale cursurilor de formare 
organizate de IZ sunt pedagogi, persoane care lucrează cu ti-
nerii, angajaţi interesaţi de relaţiile interculturale, diseminatori, 
experţi.

Orava Association for Democratic Education, Bratislava, Slova-
cia deservește nevoile de dezvoltare profesională ale cadrelor 
didactice și contribuie la progresul învăţământului în Slovacia 
prin sprijinul acordat comunităţii educaţionale largi, constitui-
tă din profesori, părinţi, manageri ai instituţiilor de învăţământ, 
lideri din cadrul Ministerului Educaţiei, lideri ai comunităţii și 
studenţi interesaţi.

Ariadne Hess, „partener silenţios“, Zug, Elveţia, oferă consultan-
ţă în învăţare și management de proiecte educaţionale. Grupul 
ţintă este constituit din elevi, studenţi, adulţi care își continuă 
studiile, precum și vârstnici și persoane aparţinând minorită-
ţilor etnice. ARIADNE activează în domeniul sănătăţii fizice și 
mentale,  al problematicii îmbătrânirii demografice, precum și 
al relaţiilor interetnice în Elveţia și Europa.
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3. Ghidul Modalităţi inovatoare de motivare a adulţilor pentru învăţare 

3.1. Ce scop serveşte ghidul?

Ghidul de faţă a fost realizat în cadrul proiectului Creează – Motivează – Învaţă! finanţat de către 
Uniunea Europeană cu scopul diseminării strategiilor, tehnicilor și activităţilor de învăţare inova-
toare dezvoltate și testate în cadrul parteneriatului. Diseminarea vizează în principal persoanele 
implicate în educaţia adulţilor, formatori și profesori. Experienţa ne arată că formatorii utilizează 
ghiduri ca surse de inspiraţie pentru noi metode, strategii sau activităţi de învăţare atunci când 
doresc să introducă schimbări în cursurile pe care le susţin sau doresc să își adapteze predarea la 
provocările pe care le prezintă anumite grupuri de cursanţi. 

Modalităţile de predare și învăţare pe care le-am 
găsit motivante sunt prezentate detaliat, cu resur-
sele necesare pentru implementare. Descrierile 
abordărilor includ și prezentarea experienţelor 
celor care le-au testat. Cu toate acestea, prezentul 
ghid nu reprezintă un ABC de metodologie pen-
tru învăţarea adulţilor; autorii au pornit de la consi-
derentul că metodologia de predare pentru adulţi 
este cunoscută de către cei care lucrează în dome-
niu, iar corelarea scopurilor și obiectivelor urmări-
te cu conţinuturile învăţării, metodele de realizare 
și de evaluare a învăţării sunt familiare cititorilor.
Încurajăm formatorii și în general cadrele didacti-
ce să preia idei utile din acest ghid pentru a-și îm-
bogăţi și diversifica propriile strategii de predare 
și să le combine cu resurse materiale sau procedu-
rale pe care le-au găsit utile în activitatea didactică 
proprie. 

Consorţiul de implementare a proiectului nostru se bazează pe convingerea că formatorii com-
petenţi pot distinge cursanţii adulţi bine motivaţi și cei insuficient motivaţi. Formatorii competenţi 
sunt familiarizaţi cu o gamă largă de strategii pentru a putea să se adapteze la o diversitate de 
stiluri de învăţare și atitudini faţă de învăţare. 
Strategiile, tehnicile și activităţile de învăţare inovatoare prezentate în acest ghid au fost testate pe 
diverse grupuri ţintă, persoane provenind din medii socio-economice și culturale diferite, inclusiv 
categorii dezavantajate, deoarece acest ghid se dorește a fi util în special formatorilor care lucrea-
ză cu adulţi insuficient motivaţi.
Exemplele prezentate în acest ghid sunt rezultatul testării metodelor, tehnicilor și activităţilor de 
predare-învăţare în cadrul cursurilor de formare pe care le-am organizat. Astfel, sunt prezentate 
variate contexte de învăţare, tipuri de cursanţi adulţi și conţinuturi ale programelor de formare 
utilizate cu ocazia testărilor. Încurajăm cititorii să manifeste creativitate în adaptarea abordărilor 
pe care le propunem la diferite contexte de învăţare, pentru a răspunde specificului grupului de 
cursanţi adulţi și conţinuturilor învăţării. 
Cu toate că metodele au fost testate cu cel puţin 
două grupe diferite de cursanţi adulţi, așteptăm cu 
interes să primim feedback de la cadre didactice 
privind experienţa  utilizării metodelor. La capătul 
ghidului, cititorii vor găsi un formular de feedback. 
Mulţumim celor care doresc să  împărtășească ex-
perienţa lor cu noi prin completarea fișei de feed-
back și trimiterea sa la adresa menţionată. 
Dorim să punem la dispoziţia profesorilor și for-
matorilor strategiile inovatoare elaborate și testa-
te. Prezentul ghid, care este unul dintre principa-
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lele instrumente de diseminare, va fi disponibil pe pagina de internet a proiectului. Ghidul va fi 
utilizat de asemenea ca material didactic în cursul de formare Grundtvig pe care îl vom proiecta 
și oferi formatorilor.

3.2. Cui se adresează ghidul?

Prezentul ghid este conceput pentru formatori – începători și experimentaţi deopotrivă – care lu-
crează cu adulţi slab motivaţi pentru învăţare susţinută pe tot parcursul vieţii. Metodele, strategiile 
și activităţile de învăţare prezentate în acest ghid pot fi utilizate atât în cadrul programelor formale 
de pregătire, cât și în contexte de învăţare non-formală. Unele dintre metodele și activităţile de în-
văţare pot servi drept sursă de inspiraţie pentru cadrele didactice care lucrează cu adolescenţi sau 
pentru cei care lucrează cu părinţi. Ghidul oferă idei practice pentru stimularea motivaţiei adulţilor 
pentru învăţare. El poate fi util și organizaţiilor interesate de derularea unor activităţi în scop de 
dezvoltare profesională a formatorilor proprii, sau pentru furnizorii de cursuri pentru adulţi intere-
saţi să își îmbunătăţească serviciile.

3.3. Cum se poate utiliza ghidul? 

Acest ghid cuprinde două capitole. Primul capitol, introductiv, prezintă proiectul și partenerii din 
cadrul proiectului Creează-Motivează-Învaţă!, precum și informaţii generale despre prezentul ghid. 
Al doilea capitol începe prin definirea conceptului de „strategii inovatoare” din perspectiva noastră 
și identificarea factorilor de motivare în domeniul educaţiei adulţilor. După o prezentare de ansam-
blu a abordării inovatoare urmează descrierea metodei, tehnicii sau activităţii de învăţare inovatoa-
re. Descrierea conţine unele informaţii generale sau referinţe teoretice, iar apoi exemple practice 
de utilizare, rezumând rezultatele activităţilor de testare și concluzionând cu constatări și recoman-
dări pentru transferul abordării la alte contexte de învăţare. Resursele necesare (de exemplu, fișele 
de lucru) pentru implementarea abordărilor inovatoare sunt cuprinse în anexele ghidului.
Ghidul cuprinde nouă abordări metodologice diferite care se materializează în:

fişe de lucru şi/sau scurte activităţi uşor de utilizat în cadrul unui curs de formare; �
exerciţii/ activităţi de învăţare care presupun cunoştinţe anterioare în abordarea constructivistă  �
în trei etape (evocare – realizarea sensului – reflecţie);
descrieri complete ale unor cursuri de formare sau ale unor seturi de activităţi de învăţare  �
care pot fi utilizate aşa cum sunt prezentate, pe parcursul mai multor zile de curs.

Informaţiile de bază cu privire la fiecare dintre metodele, tehnicile sau activităţile de învăţare sunt 
prezentate într-un format de tip „reţetă” – prezentarea succintă a ceea ce are de făcut un formator 
care dorește să utilizeze abordarea respectivă. Pe coloana din partea dreaptă a paginii veţi găsi 
cuvinte/ concepte cheie, care vizează:

competenţele şi abilităţile vizate: competenţele şi abilităţile vizate de cursul de pregătire, care  �
pot fi dezvoltate cu ajutorul metodei/tehnicii sau activităţii de învăţare descrise;
factori de motivare vizaţi: factorii vizaţi prin metoda/tehnica sau activitatea de învăţare  �
prezentată;
cursanţii/grupul ţintă: vârsta şi/sau profesia  �
cursanţilor pentru care se recomandă me-
toda/tehnica sau activitatea de învăţare 
descrisă;
organizarea învăţării, mărimea grupului:  �
modul de organizare a învăţării şi dimensi-
unea grupului pentru care se recomandă me-
toda/tehnica sau activitatea de învăţare; 
timp alocat: timpul necesar unui formator cu  �
experienţă pentru a parcurge metoda/teh-
nica sau activitatea de învăţare cu grupul de 
cursanţi;
resur � sele/ materialele necesare: tipurile de 
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resurse/ materiale necesare pentru implementarea metodelor/tehnicilor sau activităţilor de 
învăţare prezentate.

Cuvintele cheie pe care le considerăm relevante pentru o anumită metodă/ tehnică sau activitate 
de învăţare sunt scoase în evidenţă. Fiecare abordare inovatoare este prezentată într-un scurt ca-
dru teoretic care reliefează motivele alegerii unei anumite metode pentru stimularea motivaţiei și 
a persistenţei în învăţare. Prezentarea generală este urmată de prezentarea succintă a procedurii 
recomandate. Pentru a fi ușor utilizabilă în cadrul unui atelier de învăţare, de regulă textul este pus 
în pagină astfel încât descrierea succintă a procedurii să se regăsească pe o pagină.
Exemplele de aplicare practică provin din testarea metodelor / tehnicilor sau activităţilor de în-
văţare. Prezentarea acestor exemple include câteva informaţii despre contextul desfășurării acti-
vităţilor de testare și intertestare a abordărilor în cadrul proiectului CreMoLe. Exemplele de utili-
zare practică, împreună cu secţiunea referitoare la evaluarea rezultatelor aplicării și secţiunea de 
constatări și concluzii, oferă câteva idei practice în plus pentru utilizatorii potenţiali ai metodelor / 
tehnicilor sau activităţilor descrise.

3.4. Elaborarea ghidului

Procesul prin care s-a elaborat prezentul ghid a demarat în cadrul Atelierului pentru formatori or-
ganizat în cadrul proiectului CreMoLe, atelier găzduit de către organizaţia parteneră C.E.S.I.E. din 
Palermo, Italia în septembrie 2010. Pe durata atelierului participanţii au prezentat practici eficiente 
pe care le-au identificat în cursul anchetei desfășurate 
într-o etapă precedentă a proiectului. Participanţii au 
definit apoi conceptul de „strategie inovatoare” și au 
detaliat planul de lucru pentru elaborarea unor astfel 
de strategii inovatoare.  
Fiecare organizaţie parteneră a creat cel puţin o strate-
gie / tehnică sau activitate de învăţare inovatoare prin 
care să motiveze adulţii pentru învăţare susţinută. A ur-
mat apoi etapa de testare pe un prim grup de cursanţi 
adulţi în ţara în care s-a elaborat strategia de învăţare. 
Testarea s-a realizat în cadrul unor proiecte de acţiuni 
cercetare de mică anvergură, realizate de formatorii 
implicaţi în elaborarea / testarea abordării. În februarie 
2011, când am organizat la Riga conferinţa intitulată „Împărtășirea unor strategii inovatoare și re-
flecţii pe marginea lor – Seminar și întâlnire de proiect”, eram pregătiţi să prezentăm consorţiului 
de proiect rezultatele cercetărilor acţiune într-o manieră care a permis partenerilor să aleagă o 
strategie inovatoare pentru a o testa pe cursanţii proprii.  
În cadrul parteneriatului, în general ne-am sprijinit reciproc realizând intertestări ale abordărilor 
pe grupuri diferite de cursanţi într-o altă ţară decât cea în care abordarea a fost proiectată. Au 
apărut două situaţii de excepţie, astfel: 

abordarea inovatoare elaborată de organizaţia parteneră din Spania a fost proiectată pen- �
tru motivarea şi creşterea nivelului de implicare a unui grup de muncitori în construcţii care 
parcurgeau un program de formare obligatoriu de protecţie şi siguranţă la locul de muncă. 
Cum nici o altă organizaţie nu livrează cursuri obligatorii, parteneriatul a decis ca organizaţia 
spaniolă să retesteze aceeaşi abordare inovatoare pe un alt grup de cursanţi. 
Ambele organizaţii din Germania au elaborat seturi de activităţi de învăţare inovatoare pen- �
tru cursuri on-line de învăţare a limbilor străine. Ele au colaborat astfel: unul dintre parteneri 
a elaborat şi testat o activitate de învăţare inovatoare pe platforma Moodle, iar cealaltă a 
retestat-o. 

În rezumat, abordarea noastră generală a fost aceea de a identifica ceea ce este deja o bună sau 
foarte bună practică, de a crea ceva nou folosind ingredientele esenţiale ale bunelor practici și de 
a încerca să validăm noile abordări. Modelul teoretic de învăţare pe care ne-am bazat presupune 
evocarea cunoștinţelor existente, îmbogăţirea acestora și descoperirea unor noi sensuri, urmate 
de reflecţia asupra noilor cunoștinţe și abilităţi.
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4. Strategii inovatoare 

4.1. Ce motivează adulţii pentru a învăţa? 

Există numeroase cercetări care au arătat că motivaţia intrinsecă, precum și tipurile de motivaţie 
extrinsecă autonomă conduc la angajarea în învăţare pe termen lung în toate contextele educaţi-
onale, inclusiv în cazul educaţiei adulţilor. Învăţarea este un proces care continuă pe toată durata 
vieţii, prin care oamenii intră în contact cu mediul lor de viaţă și pe care îl asimilează. Învăţarea este 
cel mai natural proces: dorinţa de a explora și de a asimila sunt înnăscute. Una dintre teoriile mai 
recente de referinţă pentru studiile referitoare la motivaţie – teoria autodeterminării (Deci și Ryan, 
1985) – pornește de la premisa că tendinţa de a fi curios în legătură cu mediul de viaţă propriu 
și de a fi interesat de învăţare și îmbogăţirea cunoștinţelor sunt caracteristici inerente ale naturii 
umane. Cu toate acestea, în majoritatea contextelor de învăţare, mai ales în cele de grup, se intro-
duc pârghii de control externe care pot submina procesele psihologice implicate în învăţarea pro-
fundă, de calitate. Constatările diverselor studii vin în sprijinul ideii că acele condiţii care sprijină 
experienţele indivizilor legate de autonomie, competenţă (performanţă) și relaţionare conduc la 
cele mai ridicate grade de motivaţie și de angajare de durată în învăţare, inclusiv la învăţare auto-
dirijată, la străduința pentru performanţe academice superioare, la învăţare susţinută, creativitate 
și bunăstare. 
În publicaţia de faţă am recurs la următorii factori sau condiţii de motivare ca puncte esenţiale 
ale strategiilor, metodelor și activităţilor de învăţare inovatoare elaborate în cadrul proiectului și 
prezentate în cele ce urmează, fiecare subsumabil cel puţin unuia dintre cei trei piloni ai teoriei 
autodeterminării:

Auto-dirijarea (autonomie);  �
Împărtăşirea simţului de proprietate asupra organizării învăţării (autonomie şi relaţionare);  �
Angajare activă în învăţare (relaţionare, competenţă/ performanţă);  �
Aplicabilitate imediată a celor învăţate (competenţă/ performanţă);  �
Recunoaşterea realizărilor cursantului (competenţă/ performanţă, relaţionare);  �
Mediu afectiv defi � nit de sprijin pentru individ (relaţionare).

4.2. Ce înţelegem prin „strategii inovatoare”?  

Când lucrurile s-au făcut într-un fel sau un set de feluri de-a lungul unei perioade îndelungate 
și rezultatele nu sunt atât de bune pe cât ne-am aștepta, sau au încetat să se îmbunătăţească, 
atunci e timpul să se facă ceva diferit. În cazul nostru, când s-au încercat deja toate modalităţile 
bine stabilite de creștere a implicării adulţilor în procesele de învăţare pe toată durata vieţii, iar 
rezultatele tot nu sunt mulţumitoare (cu alte cuvinte, nu suntem mulţumiţi fie de numărul de adulţi 
care participă la astfel de programe de învăţare, fie  de calitatea participării lor, fie de rezultatul de 
ansamblu al participării lor), atunci este nevoie de inovare.   
În proiectul nostru, am decis să încercăm să schimbăm abordarea facilitării învăţării adulţilor. În 
accepţiunea noastră, introducerea unor strategii inovatoare este asemenea sprijinirii adulţilor în 
încercarea lor de a descoperi noi arome atunci când ingrediente deja cunoscute sau unele noi se 
combină diferit. Ne așteptăm ca aceste noi combinaţii să fie poţiunea care induce schimbare în 
procesele de gândire ale adulţilor și atitudinile pe care le manifestă faţă de învăţare și astfel vor 
deveni adepţi ai învăţării de-a lungul vieţii.     
Strategiile inovatoare pe care le propunem sunt menite să sprijine dezvoltarea profesională și per-
sonală, sunt transferabile și ajustabile la contexte noi, diferite faţă de cele în care au fost testate. 
Aspectul lor inovator rezidă în cel puţin unul dintre următoarele două dimensiuni:  

Utilizarea unei noi activităţi de învăţare cu un grup (sau o categorie) de cursanţi care nu au  �
participat până atunci la o astfel de activitate;
Utilizarea unei activităţi de învăţare care are câteva elemente noi (de exemplu, un nou set de  �
materiale sau fişe de lucru, o formă diferită de prezentare a unor conţinuturi noi, o modalitate 
nouă de grupare a cursanţilor, secvenţiere diferită a unor etape de realizare a unei activităţi, 
focalizare diferită pe unele comportamente vizate de curs etc.)
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În majoritatea strategiilor inovatoare pe care le prezentăm există o combinaţie a ambelor aspecte 
descrise mai sus.

Denumirea strategiei inovatoare Dimensiunea inovării

Abordarea biografică

Nouă abordare pentru implicarea activă a cursanţi-
lor care provin din grupuri marginalizate în conști-
entizarea propriei culturi și exprimare culturală

Cafenea online în învăţarea limbilor străi-
ne

Mijloace / medii noi de exersare a comunicării într-o 
limbă străină într-o manieră structurată 

Harta comunităţii

Un nou scop (evaluare) urmărit prin utilizarea unei 
metode binecunoscute din domeniul dezvoltării 
comunitare

Intrare în cadru 
O nouă abordare de utilizare a unor materiale de 
învăţare 

Lectura cu predicţii
Un profil nou al grupului de cursanţi – părinţi care 
vor utiliza strategia de lectură cu proprii copii

Abilităţi de bază pentru discuţii de grup Un instrument nou pentru învăţare metacognitivă

Beneficii și costuri Un instrument nou pentru învăţare metacognitivă

Filmul ca instrument de motivare

O nouă abordare a folosirii filmului în învăţare (vizi-
onarea cu opriri pentru verificarea înţelegerii și an-
ticipare) 

Implicare activă în învăţarea despre pro-
tecţia muncii  

Grup nou de cursanţi într-un mediu de învăţare di-
ficil la care se folosesc strategii de învăţare prin co-
operare 



II. Strategiile inovatoare elaborate de partenerii din proiect

5. Strategiile inovatoare 
5.1. Prezentare sintetică 

Competenţele şi abilităţile vizate Factorii de motivaţie vizaţi
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Abordare biografică:  
Asocierea unor imagini ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cafenea online în învăţarea limbilor 
străine ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Harta comunităţii ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Intrarea în cadru ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lectura cu predicţii ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Abilităţi de bază pentru discuţii 
de grup ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beneficii şi costuri ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Filmul ca instrument de motivare ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Implicare activă în învăţarea despre 
protecţia muncii ■ ■ ■ ■ ■ ■
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5.2. Abordarea biografică: 
Asocierea unor imagini (Austria)

Introducere – Prezentare generală   

Abordarea biografică, un demers personalizat de învăţare, 
oferă posibilitatea de a învăţa despre sine, de a identifi-
ca legături cu trecutul, prezentul și viitorul prefigurat, de 
a face conexiuni între mediul social al individului și viaţa 
personală, perspectivele personale și scopurile urmărite 
în viaţă. Abordând aceste subiecte, individul descoperă 
resursele de care dispune și își poate identifica posibilită-
ţile de (re)proiectare a conceptelor proprii despre viaţă. 
Prin orientarea de-a lungul unei axe a timpului, individul 
își poate monitoriza mai bine dezvoltarea personală. Di-
recţiile de acţiune și deciziile pe care le iau indivizii pot fi 
înţelese mai bine și pot fi acceptate ca soluţia corectă într-
un anume moment și context al vieţii chiar dacă individul 
ar acţiona diferit la momentul retrospecţiei. În acest mod, 
starea mintală și experienţele de viaţă acumulate sunt mai 
vizibile și mai ușor de înţeles. În ce privește cariera, per-
soana care trece prin acest proces de autoconștientizare 
va fi capabilă să realizeze ajustări eficiente și să înţeleagă 
problemele ascunse și motivele care o ghidează în viaţă. 
Scopul abordării biografice este ca individul să își identi-
fice firul care îl direcţionează în viaţă și să îl dezvolte într-o 
manieră activă.

Paşii de implementare a strategiei   

Abordarea biografică implică o varietate de instrumente 
metodologice (a se vedea Anexa 8). În secţiunea de faţă, 
vom descrie pașii de urmat pentru realizarea unei activi-
tăţi specifice, denumite Asocierea unor imagini. În general, 
imaginile pot fi folosite în consiliere, terapie, mentorat și 
formare urmărind diferite scopuri. Prin utilizarea imagini-
lor, participanţii sunt stimulaţi să realizeze conexiuni cu eul 
intern – amintirile, experienţele, resursele, idealurile și sen-
timentele proprii – și să își lărgească orizontul propriu prin 
intermediul asocierilor pe care le fac. Interpretările date 
imaginilor de către participanţi sunt întotdeauna accepta-
te ca atare. 
Vom descrie mai jos cum se pot folosi imaginile în cadrul 
abordării biografice cu scopul de a identifica și activa re-
sursele interne ale cursanţilor.
Scopul urmărit prin această activitate este să sprijinim par-
ticipanţii să conștientizeze resursele de care dispun și mo-
durile de utilizare posibile. Pentru aceasta, îi vom ajuta să 
își amintească despre o situaţie dificilă din trecut și despre 
ce anume i-a ajutat să treacă de acea situaţie. În timp ce 
participanţii parcurg activitatea, ei pot deveni conștienţi 
de resursele proprii de care dispun.  

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil (până la o săptămână)
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film
Multimedia 
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Pentru a realiza activitatea într-un grup de 12 persoane, 
aveţi nevoie de un set de cărţi de joc cu diferite imagini. 
Așezaţi imaginile cu faţa în sus pentru a fi vizibile. Împărţiţi 
participanţii în grupuri mici de 3-4 persoane. 
Cereţi participanţilor să închidă ochii – dacă se simt con-
fortabil procedând astfel – și să își amintească de situaţii 
din trecut pe care le-au perceput ca fiind dificile, provoca-
toare. Acordaţi-le timp să aleagă o situaţie pe care ar dori 
să lucreze în continuare și pe care ar dori să o povestească 
celorlalţi participanţi.   
Cereţi participanţilor ca din setul de cărţi /imagini să se-
lecteze câteva (2-4) pentru a reprezenta situaţia dificilă la 
care s-au gândit și alte câteva (2-4) pentru a reprezenta 
resursele de care s-au folosit pentru a face faţă situaţiei di-
ficile. După ce au ales cărţile, participanţii se vor întoarce 
la grupul mic.    
Solicitaţi participanţii să așeze cărţile / imaginile în faţa lor 
astfel încât imaginile să se constituie într-o poveste. Acor-
daţi-le timp (cca 5 minute de participant) pentru a povesti 
celor din grupul mic situaţia dificilă pe care și-au amintit-o 
și resursele pe care le-au folosit pentru a-i face faţă.   
Cereţi participanţilor să se întoarcă în grupul mare și oferiţi-
le ocazia să discute cum s-au simţit ascultând și povestind 
experienţele proprii. Realizaţi o evaluare a activităţii împre-
ună cu participanţii, dând fiecăruia ocazia de a spune ce a 
învăţat. Dacă unii participanţi nu doresc să vorbească, nu 
insistaţi. 
 

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil (până la o săptămână)
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film
Multimedia 
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Exemple din practică   

Informaţii despre contextul activităţilor de testare şi intertestare
Cadrul în care s-a elaborat strategia inovatoare a fost asigurat de un proiect al Interkulturelles 
Zentrum în 2010, în care am lucrat cu tineri șomeri din familii de imigranţi. Tinerii care provin din 
familii de imigranţi sunt de două până la trei ori mai afectaţi de șomaj decât populaţia autohtonă, 
ca urmare a nivelului de calificare mai scăzut și a perioadelor de angajare mai scurte.
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea competenţelor sociale și interculturale ale beneficiarilor, a 
abilităţilor de orientare pe piaţa muncii, conștientizarea unor aspecte de gen, implicarea în acti-
vităţi culturale, stabilirea unor relaţii de mentorat, oferirea de programe de practică (internship), 
aranjamente de plasare în locuri de muncă și formare care s-a bazat pe abordarea biografică.
Aproape toţi tinerii părăsiseră școala timpuriu, fuseseră beneficiarii unor proiecte de sprijin (ori-
entare pe piaţa muncii, căutare de loc de muncă), dar toţi au abandonat programele de formare 
și unii au abandonat și programele de ucenicie. De aceea, proiectul a avut ca scop sprijinirea și 
motivarea acestor tineri să își îmbunătăţească opţiunile individuale, să își dezvolte o carieră profe-
sională construind pe competenţele pe care le aveau deja și dezvoltând altele noi. 
După 4 săptămâni de formare și din cauza unui concept fix al programului de formare, am fost 
nevoiţi să începem programul bazat pe abordarea biografică cu toate că la acel moment condi-
ţiile încă erau nefavorabile pentru demararea acestui program: procesul de preselecţie de către 
agenţia pentru forţele de muncă nu s-a realizat după criteriile propuse de furnizorii programului și 
de aceea construirea grupului de participanţi nu era încă încheiată (ceea ce poate fi unul din mo-
tivele absenteismului participanţilor). Cu speranţa că abordarea biografică le va crește motivarea 
în general, am început livrarea programului, un program de șase zile, pe care îl vom prezenta mai 
jos. Remarcăm faptul că în fiecare zi am demarat atelierul cu o activitate de încălzire și o reflecţie 
pe marginea activităţilor zilei precedente de formare.

Ziua 1: Abordarea biografică – introducere
Metafora viaţă – călătorie (ce presupune o călătorie? În ce fel este asemănătoare cu viaţa?);  �
Brainstorming
„Filosofare” despre aspecte specifice ale vieţii (scop, orientare, „bagaj”, companie/ parteneri,  �
responsabilitate etc.); Discuţie de grup
Scurtă discuţie despre aspectele legate de limbă, bilingvism, învăţarea limbii în copilărie  � ver-
sus ca adult;  
Alte activităţi: intercunoaştere pe baza istorisirilor despre propriile vieţi (în cel mai larg sens  �
posibil); participanţii au format un cerc, iar formatorul a adresat întrebări despre viaţă; toţi cei 
care aveau răspuns afirmativ la întrebare au fost rugaţi să facă un pas spre centrul cercului.

Ziua a 2-a: Originea
Familia de origine: arborele genealogic; activitate individuală urmată de prezentări; �
Întrebări de clarificare adresate de către formator sau ceilalţi participanţi prezentatorului: Cine  �
locuieşte aproape/ departe de tine? Cu cine ţii legătura şi cu cine ai rupt / pierdut legătura? 
Cine a venit în Austria mai devreme?
Ocupaţii ale femeilor şi bărbaţilor din familie; participanţii au scris despre ocupaţiile mem- �
brilor familiei pe cartoane, după care au grupat imaginile.
Discuţie de grup despre constatările legate de profesie, pe baza grupelor de cartoane ex- �
puse pe tablă.

Ziua a 3-a: Limba
Utilizarea limbii în societate (Austria); autoevaluarea competenţelor lingvistice realizată de  �
către participanţi şi evaluarea competenţelor lingvistice ale celor din jur.
Prezentare din partea formatorului despre competenţe lingvistice şi diferitele elemente  �
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(vorbit, înţelegere, scris, citit); limba cotidiană faţă de limbajul mai complicat; instoricul şi 
semnificaţia numelor;
Introducerea temei „Resurse”; „Bagajul călătorului” – ce au primit participanţii de la familiile  �
lor (cu alte cuvinte, resurse şi / sau valori); activitate în grup mic pentru pregătirea unui afiş cu 
simboluri; prezentare; discuţii despre asemănări şi diferenţe.

Ziua a 4-a: Resurse
Povestiri despre resursele de învăţare („Totul în viaţă foloseşte la ceva”); citirea unor povestiri  �
(„Fatima”, din „Palast der Geschichten” de Reinhold Dietrich); comprehensiunea povestirii, 
discuţii de grup; dezvoltarea unui sistem de monitorizare a rezultatelor individuale în cadrul 
învăţării prin abordarea biografică (reflecţie în perechi);
Călătorie imaginară „O călătorie prin viaţă”; participanţii observă şi analizează propria călătorie  �
prin viaţă „de asupra”, analizând diferite situaţii de-a lungul cărării vieţii;
Încredere în sine, resurse; activitate individuală în care participanţii aleg o experienţă pozitivă  �
şi descriu contribuţia lor la acea experienţă răspunzând la întrebări cum ar fi: „Care dintre 
abilităţile mele le-am folosit şi pe care le-am descoperit în cursul acţiunii?”; apoi participanţii 
lucrează împreună pentru a analiza un exemplu.

Ziua a 5-a: Resurse
De la individual la general / colectiv: „Situaţii de viaţă dificile”; selectarea imaginilor (exemple  �
de imagini: începutul vieţii de adult; nesiguranţe; viitor nesigur; experienţa unor dezamăgiri; 
lucrurile nu se întâmplă aşa cum ne aşteptăm etc.)
Prezentarea unor strategii pentru a depăşi dificultăţile din viaţă; participanţii lucrează în gru- �
puri mici cu fiecare dintre situaţiile de viaţă alese; aleg o imagine, explică cum anume se 
potriveşte cu situaţia; scriu despre experienţe proprii / idei / sfaturi pentru persoanele care 
se confruntă cu aceeaşi dificultate răspunzând la întrebarea: „Cum poţi rezolva asemenea 
situaţii?” 
Surse de putere (Resurse în situaţii dificile); participanţii expun pe podea  cartoanele cu difer- �
ite răspunsuri posibile (natura, familia, prietenii, religia, hobby-urile etc.). Fiecare participant 
selecteată un carton şi se poziţionează în faţa celei mai importante surse ale puterii proprii. 
Grupurile care se stabilesc astfel pornesc o discuţie.
Vizionarea filmului „Jasmin” (Jasmin este fiica unor imigranţi din Pakistan, care trăieşte între  �
două identităţi complet diferite) ca exemplificare a sursei proprii de putere. Explicaţii despre 
alegerea filumului, observarea realizării sarcinilor, discuţii. 

Ziua a 6-a: Identitate
Responsabilitatea pentru succesul individual la prezentul curs de formare; participanţii  �
completează „Tortul responsabilităţii”; discuţii despre diferitele poziţii / perspective;
Abilităţile sociale ale unui angajat; activitate de realizare a unei hărţi mintale; �
Identitate – lumea mea interioară (niveluri logice dinspre exterior spre interior: mediul, com- �
portamentul, abilităţile individuale, convingerile, valorile, sursele de putere); descrierea 
individuală (personală) a fiecărui participant;
Crearea identităţii unui tână fictiv; participanţii recurg la metode creative de prezentare, cum  �
ar fi muzica rap.

Unele activităţi ale abordării biografice au fost testate în România cu un grup de șase tineri (liceeni 
romi) în cadrul unei întâlniri lunare a grupului cu mentorul. Abordarea a fost utilizată într-o activi-
tate structurată diferit, care a durat ceva mai mult de trei ore. După o scurtă prezentare a activităţii, 
participanţii au primit următoarea sarcină: Schiţează o povestire, compune un cântec, desenează, 
pregăteşte scenariul unui film despre viaţa ta ca o călătorie. S-au oferit întrebări care să ghideze 
participanţii. Întrebările s-au citit și discutat împreună. Liceenii au lucrat individual pentru a se 
pregăti: s-au gândit, au consemnat câteva idei, au schiţat. Prima schiţare a fost apoi prezentată 
unui coleg în discuţii în perechi; perechile și-au oferit feedback și sugestii referitoare la părţile pe 
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care puteau să le descrie / reprezinte mai amănunţit. Adresându-și întrebări după ce au ascultat 
primele idei împărtășite de către coleg/ă, tinerii s-au sprijinit în luarea deciziei de a detalia forma 
de prezentare aleasă (povestire, poezie, cântec etc.) despre viaţa lor ca o călătorie. După discuţiile 
în perechi, tinerii au pregătit a doua schiţă, revizuind prima versiune. Când au terminat, grupul s-a 
reunit și liceenii au prezentat realizarea lor. Fiecărui prezentator colegii sau formatorul i-au adresat 
îmtrebări. 
Activitatea s-a încheiat cu o reflecţie de grup pe marginea întrebărilor: Ce am învăţat despre mine 
reflectând asupra vieţii mele până acum? Ce am învăţat despre felul în care gândesc reflectând la 
gândurile mele legate de această „călătorie”?

Evaluare   

În cadrul activităţilor de testare, evaluarea a luat forma autoevaluării și a interevaluării. La sfârșitul 
fiecărei zile și la sfârșitul săptămânii evaluarea s-a realizat pe baza întrebărilor: Ce am învăţat şi 
cum putem folosi ceea ce am învăţat? Formatorii au evaluat în același timp dinaminca grupului, 
progresul individual și în același timp au monitorizat activităţile pentru a opera adaptările necesa-
re. Concluziile formatorilor și constatările formulate pe baza procesării autoevaluărilor participan-
ţilor au relevat următoarele aspecte: datorită situaţiei specifice a grupului în general la momentul 
implementării abordării biografice (s-au alăturat noi membri la grupul de nouă persoane existent 
deja), membrii grupului nu erau suficient de familiarizaţi și ca urmare nu au dorit să discute situaţii 
familiale dificile, sau au manifestat o anumită indiferenţă. Dificultăţile au apărut și datorită fluctu-
aţiei zilnice și astfel abordarea proiectată „de jos în sus” a fost dificil de pus în practică. În ciuda 
tuturor eforturilor unor participanţi, unii membri ai grupului nu au reușit să se concentreze destul 
de mult sau focalizarea pe o temă pentru un timp îndelungat s-a dovedit dificilă. În general parti-
cipanţii au avut dificultăţi în ce privește interacţiunea cu alţi membri ai grupului.
Mai mult, grupul a părut divizat în persoane interesate și persoane indiferente, iar formatorul a 
întâmpinat dificultăţi în gestionarea acestui grup. Ca reacţie la acest aspect, conceptul de imple-
mentare a trebuit adaptat pe alocuri.  
Datorită dificultăţilor lingvistice (unii dintre participnaţi nu înţelegeau limba germană suficient de 
bine pentru a urmări conţinutul discuţiilor) a fost necesară traducere, ceea ce s-a realizat cu alţi 
membri ai grupului, însă cu urmarea că acest aspect a contribuit în plus la întreruperea ritmului 
planificat al activităţilor. 
Autoconstituirea grupurilor de lucru mai mici s-a realizat preponderent pe criteriul etnic. Acolo 
unde formatorii au organizat grupe mixte, discuţiile de grup au dus la rezultate mai bune. Aborda-
rea problematicii identităţii a captivat atenţia participanţilor. Pentru această temă a fost necesară 
introducerea unor activităţi de follow-up în plus faţă de ceea ce fusese proiectat.   
Reflecţia de grup în săptămâna următoare implementării abordării biografice a relevat rezultate 
interesante: participanţii și-au cerut scuze pentru comportamentul indiferent în timpul activităţilor 
din cadrul abordării biografice. 
Activităţile testate cu grupul de tineri romi au fost evaluate pe baza întrebării de reflecţie: Ce am 
învăţat despre mine reflectând asupra vieţii mele până acum? Ce am învăţat despre felul în care 
gândesc reflectând la gândurile mele legate de această „călătorie”?, precum și prin reflecţie indi-
viduală scrisă (pe un formular tip). Constatările în această situaţie ar fost: unii dintre participanţi 
au redactat texte „sigure”, folosind un limbaj „școlăresc”, cu toate că în interacţiunile orale au îm-
părtășit experienţe personale într-un limbaj autentic. Acest aspect a fost pus pe seama lipsei sen-
timentului de securitate în redactarea unor texte scrise și pe seama infleunţei mediului unde s-a 
desfășurat întâlnirea (școală); ca urmare, recomandarea este ca activitatea să se realizeze în afara 
școlii, nu la o primă întâlnire a grupului; formele alternative de exprimare (altele decât text scris) 
necesită timp mai mult și încurajare mai multă. Așteptarea formatorului ca tinerii participanţi să 
reflecteze adânc și să își împărtășească reflecţiile a fost nefondată.  
Ceea ce s-a discutat în cadrul reflecţiei de grup nu a demonstrat multă învăţare despre reflecţie 
ci mai degrabă învăţare despre propria   personalitate a cursanţilor. Cum participanţii nu păreau 
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să fie obișnuiţi cu reflecţiile profunde, o întâlnire de asemenea durată nu putea să le ofere mediul 
adecvat pentru a parcurge asemenea reflecţii. 
Mărimea grupului este un aspect important. Această activitate este cel mai bine să se realizeze cu 
un grup mic de maximum 8 persoane. 
Participanţii au sugerat că ar fi de dorit să aibă loc o activitate de follow-up, pentru că s-ar simţi mai 
relaxaţi, mai în siguranţă în grup și ar avea mai multe șanse să se cunoască mai bine. 
Impresia formatorului despre feedback-ul scris a fost că acesta a reflectat parţial efectul activităţii 
asupra cursanţilor. Cursanţii au avut tendinţa de a scrie răspunsuri dezirabile, ceea ce poate fi un 
alt semn al lipsei de securitate.  

Concluzii   

Activităţile pilot au relevat faptul că motivaţia – reflectată în numărul de sesiuni la care participanţii 
au absentat – nu a crescut semnificativ în ansamblul grupului. O creștere semnificativă a nivelului 
de motivaţie pentru învăţare s-a reflectat doar la câţiva cursanţi. Ipoteza noastră (participarea în 
activităţi de grup unde conţinutul învăţării este viaţa proprie conduce la sentimentul de succes în 
învăţare şi comportamente care reflectă interes sporit faţă de participare susţinută la astfel de oca-
zii de învăţare) nu a putut fi verificată. Acest aspect pare să indice faptul că abordarea biografică 
este o modalitate de lucru pe termen lung, mai ales când ea se parcurge cu un grup de cursanţi  
tineri. 
Echipele care au realizat activităţile de testare și intertestare văd în continuare valoarea utilizării 
abordării biografice chiar cu grupuri precum cele descrise mai sus, însă conceptul implementării 
trebuie adaptat în anumite feluri:  

Abordarea poate fi foarte eficientă cu grupuri relativ mici care se constituie şi se menţin pen- �
tru o perioadă mai lungă. În cazul activităţilor de pilotare grupul era încă preocupat de clari-
ficarea statutului individual al fiecărui membru (perioada de implementare a fost decisă prea 
devreme deoarece procesul de poziţionare a indivizilor în grup încă nu era încheiat); în cazul 
activităţii de intertestare, grupul nu era constituit şi membrii nu se cunoşteau decât superfi-
cial. 
În nici una dintre situaţii, formatorii care au implementat activitatea de abordare biografică nu  �
lucraseră cu grupul de cursanţi, deşi abordarea biografică solicită un nivel de familiaritate cu 
grupul şi experienţă în abordarea grupului specific. 
Implementarea abordării biografice solicită timp îndelungat. În mod ideal, ea presupune de  �
asemenea discuţii individuale cu cursanţii înainte de şi pe toată durata implementării, pre-
cum şi ulterior.
Experienţa cu grupul ţintă specific în activităţile de testare (tineri provenind din familii de  �
migranţi) a arătat faptul că migranţia şi statutul de migrant sunt percepute ca un deficit în so-
cietatea gazdă. Acest lucru face dificilă discutarea în grup a unor subiecte referitoare la fami-
lie. În acest context, este important să acordăm atenţie unui limbaj coerent, mai ales atunci 
când utilizăm o abordare complexă şi / sau cu un grup care întâmpină bariere de limbă.
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5.3. Cafenea online în învăţarea 
limbilor străine 
(Germania)

Introducere – Prezentare generală   
Grupul Iberika și Thüringer Volkshochschuleverand e.V. au 
elaborat o strategie inovatoare care să motiveze cursanţii 
adulţi care învaţă limbi străine să aloce timp mai mult exer-
sării limbii străine între două lecţii consecutive și astfel să 
înveţe mai bine și – pe termen lung – să se angajeze susţi-
nut în învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
Cafeneaua online este de fapt un forum online. În timpul 
etapei de testare și de intertestare în proiectul CreMoLe, 
s-a folosit de către ambele instituţii pentru a motiva cur-
sanţii la cursuri de limbi străine.  
Cafeneaua online este parte a abordării numite Blended 
Learning (Învăţare combinată). După Sauter, Sauter și 
Bender (2003), Blended Learning este o combinare inte-
grată a avantajelor instruirii directe (faţă în faţă) cu cele 
ale învăţării la distanţă (e-learning). Formatorii trebuie să 
ofere îndrumare cursanţilor în faza de e-learning. Pentru 
aceasta, platforma e-learning ar trebui folosită în mod ide-
al oricând, de oriunde. Formatorul poate oferi cursanţilor 
informaţii și materiale de lucru în plus, teste, discuţii pe 
forumuri deschise etc. 
Înainte de decembrie 2010, nici Iberika, nici Thüringer Vo-
lkshochschuleverand e.V. nu au aplicat procedura blended 
learning. Introducerea acestei abordări a fost un proces 
destul de îndelungat. A fost nevoie să se elaboreze și să se 
testeze diferite activităţi. În etapa de intertestare ambele 
instituţii au utilizat platform gratuită cu acces liber numită 
“moodle”. În cele ce urmează, vom descrie un tip de acti-
vitate pe care am utilizat-o în cadrul învăţării combinate: 
cafeneau online.

Paşii de implementare a strategiei   

Evaluarea etapelor de testare și de intertestare a indicat 
pașii care trebuie urmaţi pentru a implementa cu succes 
cafeneaua online:

Asiguraţi-vă că atât formatorul, cât şi cursanţii au 1. 
competenţe TIC suficient de bune pentru a utiliza 
o platformă de e-learning. Dacă nu, este necesar să 
recurgeţi la o persoană care să prezinte acestor per-
soane funcţionarea părţii tehnice. 
Asiguraţi-vă că atât formatorul cât şi cursanţii au ac-2. 
ces la un calculator fie la instituţia dumneavoastră, 
fie la domiciliu. 
Selectaţi o platformă de e-learning care vă oferă 3. 
posibilitatea de a crea un forum online dacă nu aveţi 
deja unul funcţional în cadrul instituţiei. Tipul de 
platformă / forum va depinde de resursele financiare 
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disponibile. În funcţie de asta, puteţi să decideţi să 
achiziţionaţi un sistem pregătit în acest scop sau să 
folosiţi o resursă gratuită cum ar fi moodle pentru a 
vă construi propria platformă e-learning. Sistemele 
elaborate comercial de obicei sunt mai atent con-
struite pentru a fi atractive, în timp ce platformele 
cu acces gratuit pot fi construite pentru a răspunde 
mai atent nevoilor individuale ale cursanţilor. Dacă 
decideţi pentru cea de-a doua alternativă, reţineţi că 
profesorul/ formatorul va avea nevoie de timp în plus 
pentru a elabora şi încărca exerciţii individualizate. 
Analizaţi nevoile de învăţare (gramatică, vocabular, 4. 
fluenţă, acurateţe etc.) şi temele de interes ale gru-
pului de cursanţi. În funcţie de ce constataţi, alegeţi 
o temă pentru cafeneaua online. Aceasta poate fi o 
temă din domeniul politicii, al mediului sau al hob-
by-urilor etc. Tema poate fi introdusă printr-un alt 
mediu pe care puteţi să îl încărcaţi sau să îl instalaţi 
pe platformă. De exemplu, puteţi alege un cântec, 
un fragment de film, o cuvântare a unei persoane re-
numite sau un articol de ziar. Discuţia din cafeneaua 
online va dezvolta ideile prezentate la început prin 
mediul adiţional. 
Creaţi partea tehnică a cafenelei online şi asiguraţi 5. 
accesul tuturor cursanţilor (înregistrare etc.)
Introduceţi cafeneaua online precum şi materialele 6. 
adiţionale. Este important să explicaţi cursanţilor: 
 a. Avantajele utilizării platformei;  
 b. Cum se foloseşte platforma;  
De asemenea, este important să le amintiţi cursanţilor 
periodic să acceseze platform. 
Începeţi să utilizaţi cafeneaua online între cursurile 7. 
de contact direct. Nu doar formatorul, ci şi cursanţii 
pot încărca diferite medii cum ar fi fotografii, link-uri, 
articole. Acest aspect adaugă la nivelul de interac-
tivitate din grup. 
Corectaţi cursanţii. Acest lucru poate fi făcut direct 8. 
în cadrul cafenelei online (pe forum) sau în  întâln-
irile faţă-în-faţă. Să nu vă limitaţi participarea la caf-
enea doar la a corecta cursanţii, ci luaţi parte activ la 
discuţii. Introduceţi aspecte noi şi stimulaţi cursanţii 
să se experime. În acest mod puteţi corecta cursanţii 
într-un mod neintrusiv. 
Evaluaţi utilizarea platformei după prime-9. 
le câteva sesiuni pentru a afla părerea 
cursanţilor despre utilizarea acesteia.   
 - Câţi cursanţi au folosit platforma?  
 - Dacă nu toţi, de ce unii nu au folosit-o?  
 - Oare se întâmpină dificultăţi de ordin tehnic?  
De câte ori este necesar, adaptaţi tema / subiectul 10. 
la nevoile de învăţare ale cursanţilor. Luaţi în calcul 
posibilitatea utilizării diferitelor tipuri de media: înregistrări video, imagini, transmisiuni în 
direct etc. 
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Continuaţi să verificaţi rezultatele învăţării cursanţilor. Există oare dificultăţi legate de 11. 
conţinut? Unde este nevoie de sprijin suplimentar (gramatică, comprehesiunea unor texte 
rostite sau citite etc.)? Utilizaţi aceste constatări pentru proiectarea viitoare a dimensiunii de 
auto-dirijare a învăţării. 
Evaluare finală. Discutaţi cu participanţii despre utilizarea cafenelei online: consideră că a 12. 
fost utilă? Ce ar sugera să îmbunătăţiţi? Care au fost aspectele care au lăsat de dorit şi care 
au fost punctele tari ale experienţei de învăţare?

Un exemplu din practică   

Cafeneaua online poate fi utilizată în diferite contexte și cu diferite grupuri de cursanţi. În etapa 
de testare și de intertestare, atât Iberika, cât și Thüringer Volkshochschulverband e.V. au folosit 
cafeneaua online cu persoane care parcurgeau un curs de limbă străină. Ambele instituţii au avut 
ocazia să o testeze pe grupuri diferite, în contexte diferite și prin diferite platforme e-learning. 
Când ne-am gândit să folosim cafeneaua online, am fost conștienţi de o serie de aspecte legate 
de învăţarea limbilor străine, care solicită efort susţinut. O problemă generală cu cei care învaţă 
o limbă străină este lipsa motivaţiei de a studia constant în afara lecţiilor. Acest fenomen apare 
mai ales în cazul grupurilor care au mai multe zile între două lecţii consecutive faţă-în-faţă. Mulţi 
adulţi lucrează și nu au timpul necesar să studieze individual în afara clasei. Mai ales acei cursanţi 
se confruntă cu această problemă care nu au motivaţia nevoii utilizării imediate a limbii în context 
real, cum ar fi ocazia oferită de o călătorie într-o ţară în care se folosește limba respectivă. 

O altă problemă care apare deseori la cursanţi este cum să recupereze ceea ce pierd dacă nu 
pot participa la cursul faţă-în-faţă. Majoritatea timpului cursanţii nu pot accesa materialele de în-
văţare care s-au folosit la lecţia pe care au pierdut-o. În plus, învăţarea unei limbi străine nu este 
întotdeauna foarte atractivă pentru că elementele de vocabular trebuie memorate și gramatica 
trebuie exersată cu meticulozitate. Consecinţa celor de mai sus poate fi aceea că între două lecţii 
consecutive cursanţii depun puţin efort pentru a studia și, în cel mai rău caz, abandonează cursul. 
Pentru a preveni aceste consecinţe, am avut ideea introducerii cafenelei online. 

Iată un exemplu al modului în care s-a folosit cafeneaua online. După ce toate aspectele tehnice 
au fost rezolvate și cursanţi erau deja familiarizaţi cu formatul de cafenea, formatorul a introdus 
tema discuţiei:  “We shall be free” [„Vom fi liberi”]. Pentru această activitate, pe platformă s-a intro-
dus un link la cântecul lui Garth Brooks “We shall be free”. Prima dată, cursanţii au ascultat cânte-
cul. După aceea, au avut de rezolvat un exerciţiu care a presupus completarea unui text lacunar 
(textul cântecului) în care au avut de identificat cuvinte din cântec. Participanţii au putut apoi să se 
corecteze folosind textul complet al cântecului (pus la dispoziţie pe platformă). Apoi, formatorii au 
solicitat cursanţii să acceseze cafeneaua și să discute cu colegii pe marginea următoarei întrebări: 
Ce este important pentru tine pentru a te simţi aşa cum se descrie în cântecul “We shall be free”. 
Exprimă-ţi propriile opinii şi răspunde la opiniile exprimate de colegi.
Exemplu de intervenţii: When politicians really take care of the social problems of their citizens, 
then we shall be free. [Când politicienii se vor îngriji realmente de problemele cetăţenilor, atunci 
vom fi liberi.”]
Cursanţii au scris ideile proprii, au comentat ideile colegilor și ale formatorilor. Formatorul a co-
rectat greșelile cursanţilor interacţionând cu ei pe forum.
(cursantul a scris) When there will be no weapons in the world, we shall be free. 
(formatorul a răspuns) You mean when there are no weapons, we shall be free. How about freedom 
of thought?
În anexele 9-11 veţi regăsi o prezentare sintetică a contextelor în care s-a pilotat cafeneaua online 
și câteva exemplificări autentice (interfaţa forumului).
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Evaluare   

Evaluarea utilizării cafenelei online a fost realizată prin utilizarea unui chestionar și prin discuţii cu 
grupa de cursanţi. În plus, formatorii au evaluat progresul cursanţilor și nivelul de implicare activă. 
Pentru a rezuma rezultatele, ambele organizaţii au recurs la feedback-ul oferit de profesorii care 
au condus activităţile de învăţare. Ideile de mai jos provin din procesarea chestionarelor și sinteti-
zarea constatărilor, precum și din feedback-ul formatorilor.
Cafeneaua online prezintă o serie de avantaje. De exemplu, cursanţii pot exersa utilizarea unor 
structuri gramaticale, pot învăţa vocabular nou și își pot îmbunătăţi abilităţile de scriere în lima 
străină studiată nefiind îngrădiţi de bariere de timp și spaţiu. Mai mult, prin faptul că profesorul 
oferă feedback corectiv, cursanţii pot învăţa și din greșelile colegilor nu doar în timpul lecţiei, ci 
și la cafeneaua online. Profesorii află multe informaţii despre interesele și nevoile de învăţare ale 
cursanţilor. Un alt avantaj al cafenelei online ori a oricărei platforme e-learning în general este 
acela că dacă un cursant a lipsit de la o lecţie, acesta poate lua parte la  discuţiile online și astfel 
poate recupera ceea ce a pierdut mai ușor. 
În general cursanţii își pot îmbunătăţi abilităţile de scriere, își pot exprima opiniile și își pot ma-
nifesta creativitatea folosind platforma de învăţare. Pot comunica, interacţiona și socializa virtual 
chiar în afara lecţiilor faţă în faţă. Atât formatorul / profesorul, cât și ceilalţi cursanţi pot oferi feed-
back imediat. Temele pot fi discutate fără îngrădiri legate de spaţiu și / sau timp. 
Toate aceste aspecte au contrinuit la motivaţia crescută a cursanţilor pentru a aloca mai mult timp 
studiului limbii străine în afara cursurilor de contact direct. 
Utilizarea cu succes a cafenelei online depinde de:

vârstă: cafeneaua online a fost urilizată mai degrabă de participanţii mai tineri, mulţumită  �
aspectului de facilitare a socializării;
combinaţia diverselor medii: este recomandabil să se folosească o gamă diverse de medii  �
pentru a face învăţarea mai atractivă;
tema aleasă: Temele de discuţie şi mediile de transmitere a mesajelor trebuie să se potrivească  �
cu nevoile şi interesele cursanţilor; 
timpul alocat: pentru a ne familiariza cu platforma de învăţare online este nevoie de timp; de  �
aceea, utilizarea cafenelei online este mai potrivită la cursurile de durată mai lungă decât la 
cursurile intensive de scurtă durată.
competenţele TIC ale cursanţilor; dacă nu stăpânesc destul de bine tehnica informaţiei şi  �
comunicării, platforma poate deveni un element de respingere a cursanţilor mai degrabă 
decât ajutor pentru învăţare.
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Concluzii   

În rezumat, succesul cafenelei online este determinat de următoarele:

a) Formatorul / profesorul
Profesorii / formatorii vor fi nu doar persoanele care să predea „conţinutul” obișnuit, ci și persoa-
nele care trebuie să instruiască participanţii cum să folosească platforma și să fie și persoane de 
contact pentru orice dificultăţi de ordin tehnic întâmpinate de către cursanţi. 

Este important de asemenea ca organizaţia care angajează formatorul / profesorul să îl răsplăteas-
că pentru timpul adiţional alocat utilizării cafenelei online. Profesorul se poate aștepta la faptul 
că va trece un timp până când cursanţii se vor obișnui cu cafeneaua online. De aceea, mai ales la 
început, este necesar ca profesorul să explice și să prezinte cafeneaua de mai multe ori și să răs-
pundă la întrebările cursanţilor.

b) Cursanţii
 vârsta;  �
 competenţele TIC ale cursanţilor în combinaţie cu atitudinea lor faţă de utilizarea tehnologiei:  �
când cursanţilor nu le place să lucreze cu calculatorul, cafeneaua online nu este o opţiune 
potrivită;
 atitudinea faţă de învăţarea la distanţă: cursanţii trebuie să fie hotărâţi să lucreze într-o manieră  �
autodirijată şi să aloce timp studiului în afara lecţiilor de contact direct.

c) Tema / subiectul
Exerciţiile trebuie să fie pe măsura nevoilor de învăţare ale cursanţilor. În general, acestea trebu-
ie: 

Să fie legate de conţinuturile studiate la clasă; �
Să fie la nivelul de dificultate potrivit; �
Să contribuie la atractivitatea învăţării;  �
Să fie economicoase: să nu fie prea complexe sau consumatoare de timp prea îndelungat. �

Pe baza experienţelor noastre, cafeneau online contribuie la atractivitatea și interactivitatea învă-
ţării limbilor străine, oferindu-le cursanţilor un rol activ sporit în învăţare. Cursanţii au posibilitatea 
de a exersa acasă și de a-și îmbunătăţi abilităţile în concordanţă cu nevoile de învăţare specifice și 
nivelul specific de competenţă.
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5.4. Harta comunităţii 
(Italia)

Introducere – Prezentare generală   

Conform Recomandării Parlamentului European și a Con-
siliului referitor la competenţele cheie pentru învăţarea pe 
tot parcursul vieţii (2006/962/EC), “este esenţială înţele-
gerea dimensiunilor multiculturale și socio-economice ale 
societăţilor europene și a felului în care identitatea naţio-
nală interacţionează cu identitatea europeană”. Pornind de 
la această premisă, în activităţile organizaţiei ne-am con-
fruntat cu nevoia de a dezvolta dialogul intercultural în sâ-
nul comunităţilor locale pentru a crea o identitate incluzivă 
europeană (și globală) promovând moșternirea culturală 
comună și importanţa diversităţii culturale.  
Una dintre cele mai eficiente modalităţi de a facilita comu-
nicarea și dialogul între persoane care provin din medii 
diferite, pentru a facilita înţelegerea reciprocă și schimbul 
intercultural, este prin stimularea creativităţii oamenilor. 
Creativitatea se dovedește a fi sol fertil în care putem plan-
ta seminţele comparaţiilor critice, o bază de discuţii care 
contribuie în același timp și la auto-conștientizare. Acest 
aspect conduce mai departe la implicarea activă a cursan-
ţilor în procesul de învăţare, precum și la alegerea con-
știentă de a produce rezultatele dorite ale învăţării și la o 
autoevaluare mai facilă a acestora. Toate aceste elemente 
împreună produc motivare sporită pentru învăţare, graţie 
aplicabilităţii imediate a celor învăţate și conștientizării re-
zultatelor obţinute. 
Harta comunităţii este o strategie care recurge la hărţi pen-
tru a facilita înţelegerea unor situaţii locale și discuţiile în-
tre grupuri de persoane din medii diverse. De asemenea, 
harta oferă o bază de construire a înţelegerii graniţelor și 
caracteristicilor comunităţii sau cartierelor, precum și a fe-
lului în care participanţii la discuţie se situează în spaţiul re-
spectiv. Împreună, participanţii creează o hartă a comuni-
tăţii pe care indică situarea diferitelor resurse comunitare, 
a unor activităţi și oportunităţi semnificative. Este nevoie 
de contribuţia fiecăruia pentru a realiza o descriere amă-
nunţită a comunităţii.

Paşii de implementare a strategiei   

Strategia poate fi implementată cu grupuri de 5-10 cur-
sanţi. Este foarte ușor de realizat; necesită o zi pentru im-
plementare adecvată. Materialele necesare includ hârtie și 
creioane colorate, carioci. 
Începeţi prin a prezenta scopul exerciţiului. Împărţiţi gru-
pul în subgrupe de 2-3 persoane. Cereţi ca fiecare grup 
să deseneze o hartă a localităţii, a comunităţii sau a carti-
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erului, marcând locurile relevante pentru persoanele din 
grup (ceea ce le place sau le displace în locul unde trăiesc, 
inclusiv idei de a îmbunătăţi situaţia). Asiguraţi-vă că toate 
discuţiile se materializează pe hartă. 
Alocaţi timp suficient (45-50 minute) și spaţiu adecvat, hâr-
tie și instrumente de scris pentru pregătirea hărţilor. Subli-
niaţi faptul că nu este important ca harta să fie precisă și că 
abordările creative sunt binevenite. Cereţi participanţilor 
să expună hărţile și să le prezinte pe rând. În timpul pre-
zentării, adresaţi întrebări pentru a clarifica și a vă asigura 
că se înţelege ce semnificaţie au locurile reprezentate pe 
hartă. De exemplu, puteţi întreba: „Sunt locuri în comuni-
tate unde imigranţi și autohtonii se întâlnesc?” sau „Există 
diferenţe între locurile preferate de femei și cele preferate 
de bărbaţi?” Întrebările pot fi adaptate pentru a se plia pe 
aspectele care fac obiectul investigaţiei grupului (teme le-
gate de migraţie, aspecte de gen, minorităţi etc.). Cereţi 
fiecărui participant să explice de ce locurile marcate pe 
hartă sunt importante pentru ei și să indice locurile pe care 
le frecventează des pe o hartă comercială. În încheierea 
activităţii fiecare participant va evalua activitatea și ce au 
învăţat prin parcurgerea ei. 
Este posibil să includeţi și alte elemente în activitatea Harta 
comunităţii (așa cum s-a procedat în etapa de intertestare). 
De exemplu, cereţi cursanţilor să își imagineze că primesc 
vizita unui prieten care va petrece o zi în localitate și do-
rește să viziteze locurile recomandate din oraș. Cursanţii 
pot să planifice cele 24 de ore în care să arate vizitatorului 
cele mai importante locuri din punctul lor de vedere. Când 
au pregătit agenda zilei de vizită, cursanţii vor redacta o 
scrisoare prin care să explice programul zilei de vizită. În 
încheierea activităţii, fiecare cursant prezintă turul propus 
al localităţii pe o hartă de dimensiune suficient de mare ca 
să se vadă locurile de interes. 
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Exemple din practică   

Activitatea descrisă mai sus a fost testată de C.E.S.I.E. în Palermo, în cadrul unui proiect intitulat  
Learn About Us Through Culture [Învaţă despre noi prin medierea culturii] care vizează o diversita-
te de beneficiari. C.E.S.I.E. folosește voluntariatul și participarea activă ca modalităţi de promova-
re a învăţării pe tot parcursul vieţii. C.E.S.I.E. invită voluntari din diferite ţări din Europa și din lumea 
întreagă pentru a lucra cu membrii comunităţilor locale din Palermo. Participanţii sunt persoane 
cu vârsta între 18 și 27 ani. În cadrul unui proiect intitulat Ubuntu, voluntarii au venit din Austria, 
Estonia, Franţa, România și Regatul Unit. Aceștia au petrecut 9 luni în Palermo ajutând copiii din 
comunitatea locală de imigranţi  care trăiesc în Palermo. Scopul proiectului a fost promovarea 
dialogului intercultural și a cetăţeniei active, conștientizarea existenţei minorităţilor, a diversităţii 
culturale, a identităţii europene, precum și combaterea discriminării.

Intertestarea activităţii Harta comunităţii a fost realizată în cadrul unui curs de „integrare” la școala 
de limbi străine Iberika din Berlin. Cursul de 8 luni a fost livrat unui grup de migranţi din diverse 
ţări care învăţau limba germană. Cursanţii se întâlneau câte 4 ore pe zi, cinci zile pe săptămână. 
Când s-a realizat activitatea Harta comunităţii, participanţii ajunseseră la nivelul B1 și înţelegeau, 
vorbeau și scriau în limba germană destul de bine. La activitate au participat opt cursanţi, cu 
vârsta între 24 și 46 ani, provenind din 8 ţări diferite: Polonia, Cameroon, Ucraina, Muntenegru, 
Rusia, Spania, Vietnam și Ecuador. Majoritatea fuseseră la Berlin doar de 6-12 luni și plănuiau să 
se stabilească acolo; proveneau din medii sociale diferite, unii având calificări și un loc de muncă, 
în timp ce alţii încă studiau, iar alţii aveau un nivel de educaţie scăzut și lucrau ca muncitori cu un 
nivel de calificare scăzută. Grupul a fost divers dar cooperant, deschis la experimentarea cu noi 
metode de învăţare. 

Graţie simplităţii sale, Harta comunităţii este un instrument util care stimulează implicarea activă în 
procesele de învăţare și sprijină depășirea barierelor culturale și de limbă. 
Când am realizat activitatea pentru prima dată, am urmărit:

Să sprijinim cursanţii să înregistreze şi să analizeze informaţii care sunt de o natură delicată,  �
implicând sensibilităţi; 
Să oferim celor mai timizi şansă să îşi exprime opiniile personale; �
Să ne asigurăm că reţinem detaliile geografice semnificative pentru cursanţi, �
Să facilităm dialogul intercultural între participanţii provenind din diferite culturi, de categorii  �
de vârstă diferite, precum şi între vizitatori şi comunităţile de autohtoni;
Să contribuim la reducerea barierelor culturale şi lingvistice; �
Să redirecţionăm atenţia spre modalităţi alternative de exprimare (altele decât cele care se  �
bazează pe citit-scris);  
Să stimulăm activităţile care au loc în comunitate la nivel local – voluntarii îndeobşte au un  �
efect pozitiv asupra activităţilor la acest nivel;
Să sporim oportunităţile de educaţie nonformală în Europa. �

Grupurile ţintă atât în etapa de testare, cât și la intertestare au inclus adulţi din diferite ţări care 
au trăit în zona respectivă mai multe luni înainte să participe la realizarea Hărţii comunităţii. Acti-
vitatea a fost foarte apreciată pentru că a ajutat la înţelegerea percepţiilor pe care le au străinii / 
vizitatorii despre orașul gazdă, nu doar din perspectivă geografică, ci și din perspectivă socială. 
Problemele specifice cărora ne-am adresat prin activitatea Harta comunităţii au fost:

Absenţa comunicării între comunităţile autohtone şi cele de imigranţi: membrii acestor  �
comunităţi deseori lcurează şi trăiesc în acelaşi teritoriu dar nu comunică între ei. Pare să fie o 
lispă de integrare a migranţilor care rezultă din lipsa motiovaţiei de intercunoaştere;
Utilitatea educaţiei şi dialogului interacultural nu este înţeleasă pe deplin nici de către migranţi,  �
nici de către populaţia autohtonă;
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Impactul scăzut al muncii voluntarilor în termeni de facilitare a dialogului intercultural la nivel  �
local.

Implementarea strategiei a solicitat o zi (șase ore de formare) și a inclus următoarele activităţi. 
Formatorii au introdus scopurile activităţii: învăţarea despre locurile unde grupurile de migranţi și 
autohtonii se întâlnesc și motivele pentru care se întâlnesc în acele locuri. În acest stadiu, formato-
rii au trebuit să se controleze să nu exprime nici o asumpţie personală. Apoi, formatorii au împărţit 
grupul în subgrupe de 2-3 persoane. Fiecare grup a avut de desenat harta centrului orașului 
Palermo și să marcheze locurile relevante pentru persoanele din grup. Cursanţii au primit hârtie 
și creioane colorate și li s-a spus să realizeze activitatea fără să se grăbească. Formatorii au asistat 
cursanţii când acest lucru a fost necesar. Când hărţile au fost pregătite, fiecare grup a prezentat 
harta proprie. Formatorii și ceilalţi participanţi au adresat întrebări de clarificare. 

Activitatea de intertestare, care a avut loc la școala de limbi străine Iberika din Berlin a fost realiza-
tă pe durata a patru lecţii de câte 45 minute. Iată cum a descris formatorul de la Iberika experienţa 
parcurgerii activităţii: „Prima dată am avut o scurtă prezentare. Apoi am expus o hartă uriașă a 
Berlinului în sala de clasă pe care am poziţionat locul unde ne aflam. Apoi am cerut cursanţilor să 
creeze o hartă proprie a Berlinului, așa cum îl percep ei, marcând locurile importante pentru ei și 
cele pe care le frecventează des. Au avut timp de lucru 45 minute și le-am dat numeroase coli de 
hârtie și carioci. După aceasta fiecare a prezentat harta proprie celorlalţi cursanţi, care puteau să 
pună întrebări.  Fiecare cursant a explicat de ce a optat pentru locurile marcate pe hartă, care este 
semnificaţia lor și apoi au indicat și alte locuri vizitate frecvent pe harta comercială. Următorul pas 
a fost să își imagineze că primesc vizita unui prieten care va petrece 24 ore la Berlin și dorește să 
vadă orașul. Cursanţii s-au gândit la un program al vizitei de 24 ore. La sfârtșit, fiecare a prezentat 
turul Berlinului așa cum l-au gândit pe harta comercială din sală.”

Evaluare    

În încheierea activităţii de la Palermo, fiecare participant a fost rugat să evalueze activitatea și să 
spună ce au învăţat. Cei doi formatori au avut nevoie de o modalitate de evaluare participativă a 
învăţării și conștientizării interculturale a cursanţilor după ce au petrecut nouă luni în orașul Paler-
mo cu scopul de a-și dezvolta aceste competenţe interculturale prin învăţare activă, participativă 
și prin voluntariat. Utilizarea Hărţii comunităţii a oferit posibilitatea autoevaluării progresului parti-
cipanţilor în ce privește: abilităţile de a purta un dialog intercultural, cunoștinţe despre minorităţi 
și diversitate culturală, abilităţi de cetăţenie activă, nivelul de conștientizare a identităţii europene 
și abilităţile de combatere a discriminării. Autoevaluarea încurajează motivarea pentru învăţare. 
Acest aspect a fost confirmat de reacţiile participanţilor care au fost foarte activ implicaţi în reali-
zarea Hărţii comunităţii cu scopul de autoevaluare. 

Reacţia grupului de cursanţi dela Berlin a fost realmente pozitivă. Când au ajuns la școală, aceș-
tia se așteptau să continue cu următoarea lecţie din manualul de limbă străină. Prima reacţie la 
tema propusă a fost pozitivă și a denotat curiozitate. La sfârșit, cursanţii au declarat că a fost foarte 
interesantă activitatea și că reflectau asupra rutelor pe care le urmează în oraș, cunoștinţele pe 
care le au despre unele locuri și ignoranţa altora. Au fost de părere că lecţia a fost motivantă și au 
exprimat dorinţa de a mai realiza astfel de activităţi pe viitor. De asemenea, au remarcat faptul că 
a fost un exerciţiu de limbă util pentru că au vorbit și au ascutat vorbindu-se în germană. În același 
timp, profesorul a observat că și-au manifestat interesul faţă de harta comercială a Berlinului și au 
încercat să identifice străzi și să își proiecteze rute de explorare a orașului.
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Concluzii    

Harta comunităţii este o abordare foarte utilă, interesantă și în același timp atractivă de exploatare 
a mediului intercultural inclusiv în scopul învăţării unei limbi străine. În cursurile de limbi străine, 
ea poate fi utilizată și pentru a învăţa cum să ceri și să oferi instrucţiuni pentru a te orienta într-o 
localitate sau pentru a descrie o localitate. Utilizarea elementelor interactive a condus la un nivel 
sporit de motivare a participanţilor, ceea ce s-a manifestat prin angajare activă în derularea întregii 
activităţi.  
Constatările majore pe care le-am formulat despre învăţarea cu ajutorul Hărţii comunităţii sunt:

Conduce la îmbunătăţirea comunicării între cursanţi; �
Oferă informaţii mai multe formatorilor despre situaţia cursanţilor şi despre cartierele unde  �
locuiesc; 
Contribuie la reflecţia despre motivele separării teritoriale a diferitelor comunităţi etnice sau  �
sociale.

Graţie simplităţii sale, Harta comunităţii poate fi transferată cu ușurinţă la alte contexte de învăţa-
re. Metoda poate fi implementată în orice locaţie, cu diferite tipuri de cursanţi, ideal în grupe cu 
compoziţie eterogenă.  Utilizat pentru prima dată în proiectul „Learn About Us Through Culture”, 
care a vizat o diversitate de beneficiari, Harta comunităţii s-a dovedit accesibilă și eficientă pentru 
o varietate de grupuri în variate contexte. 
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5.5. Intrare în cadru 
(Letonia)

Introducere – Prezentare generală   

Strategia inovatoare „Intrare în cadru” se constituie intr-o 
serie de activități de învățare în care se folosesc imagini 
care reprezintă în general o situație problematică. Strate-
gia necesită implicarea activă a participanților care sunt 
solicitați să își exprime înțelegerea proprie a unei teme 
sau a unui subiect reprezentat în imagini și să discute des-
pre experiențele lor legate de acea temă sau subiect. Stra-
tegia își propune să dezvolte gândirea critică și creativă 
a cursanților, precum și abilitățile de luare a deciziilor și 
de rezolvare de probleme. De asemenea, participanții își 
dezvoltă competențele sociale și civice. Astfel strategia 
are potențialul de a motiva cursanții pentru învățare. După 
cum se arată mai jos, este aplicabilă cu diferite grupuri de 
adulți în contexte variate.

Paşii de implementare a strategiei   

Strategia se poate aplica la orice grup de cursanți atunci 
când formatorul vrea să îi ajute să își clarifice ideile inițiale 
în legătură cu o situație problematică sau să le faciliteze 
reflecția pe marginea unei teme studiate. Numărul reco-
mandat de cursanți în grupă este între 10 și 20. Dacă sunt 
mai puțini, riscăm să nu avem o diversitatea de opinii, iar 
dacă sunt peste 20, activitatea s-ar putea prelungi prea 
mult. 
Pentru a vă pregăti pentru activitate, alegeți imagini care 
reflectă tema de predat sau care se leagă de această temă. 
Imaginile trebuie să se preteze la interpretări diferite și să 
permită exprimarea unei diversități de opinii. Decideți asu-
pra întrebărilor care leagă tema de obiectivele activității și 
care sunt adecvate pentru faza învățării în care le veți adre-
sa. Iată câteva exemple:  

Cum ai descrie situația prezentată în imagine? Ce ar a. 
fi putut să conducă la această situație? Oare ce s-a 
întâmplat înainte de a se face fotografia respectivă? 
Ce se întâmplă acum? 
După părerea voastră, cine sunt persoanele din im-b. 
agine? Care sunt relațiile dintre ele? De ce credeți 
asta?
Oare ce spun sau ce gândesc persoanele din imag-c. 
ine? Ce vă face să credeți asta? 
Cum ar putea să continue situația? De ce credeți d. 
asta? 
Imaginați-vă că sunteți una dintre persoanele din e. 
imagine. Ce mirosuri simțiți? Ce sunete auziți? 

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie  
Grup mixt
Organisation of learning, group size
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film 
Multimedia 
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Ce nu a intrat în cadru, adică ce nu ne arată fotogra-f. 
ful?
De ce credeți că a ales fotograful să facă această g. 
poză? 
În locul cărei persoane din imagini ați dori / n-ați h. 
dori să vă aflați? etc.

Decideți cum veți prezenta imaginile și cum veți gestiona 
sesiunea de întrebări și răspunsuri și pregătiți întrebările 
prin care să facilitați reflecția de după discuții. 
Începeți activitatea prin prezentarea imaginii. Puteți să o 
proiectați pe ecran pentru ca toți cursanții să o vadă bine 
tot timpul discuției. În acest caz, participanții pot lucra in-
dividual sau în perechi sau chiar în grupuri mici ca să răs-
pundă la întrebări. 
Dacă aveți mai multe imagini de arătat, împărțiți cursanții 
în grupuri de atâtea persoane câte imagini doriți să se 
discute. De exemplu, dacă aveți cinci imagini, faceți gru-
puri de câte cinci. Fiecare grup va primi  un set de imagini 
alături de o coală de hârtie pe care vor avea întrebările la 
care să răspundă. Imaginile vor trece pe rând pe la fiecare 
membru al grupului și fiercare va nota răspunsurile pe o 
bucată de hârtie pe care după o vor îndoi pe măsură ce 
notează câte un răspuns pentru a ascunde ceea ce s-a scris 
ca să nu se influențeze persoanele următoare. În oricare 
dintre cele două versiuni, acest pas al activității poate dura 
până la 30 minute.
Când participanții au terminat de răspuns la întrebări, 
organizați o discuție cu toții de circa 30 minute pentru a afla 
răspunsurile fiecăruia. Rezumați discuțiile arătând opiniile 
comune și cele diferite. Pentru a finaliza, în funcție de grup, 
puteți adresa întrebarea: de ce credeți că opiniile despre 
aceeași imagine sunt diferite. Apoi cereți participanților să 
reflecteze individual la activitate. 

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie  
Grup mixt
Organisation of learning, group size
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film 
Multimedia 
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Un exemplu din practică   

Intrarea în cadru a fost introdusă inițial în programul de dezvoltare perofesională „Cum să inițiem 
proiecte de educație pentru dezvoltare în școală sau în comunitatea locală”. Educația pentru 
dezvoltare este o temă relativ nouă în Letonia. Pentru a atrage cursanți și pentru a contribui la 
îmbunătățirea înțelegerii lor asupra problemelor de dezvoltare globală precum și a legăturii din-
tre aceasta și Letonia, programul a fost oferit cadrelor didactice. Programul oferă strategii practice 
care încurajează discuții despre probleme importante de viață.  

Una dintre temele abordate cu strategia aceasta a fost „Diferitele fețe ale securității”. Fotografiile 
au fost luate din diverse surse și reprezentau imagini referitoare la următoarele: 
A – o fotografie din tabăra de refugiați de la Gori arătând consecințele războiului dintre Georgia 
și Rusia; aproape 100.000 de civili au fost forțați să își abandoneze locuința.  
B – o fotografie despre SRAS (Sindrom respirator acut sever). A afectat 37 de țări; 800 de persoane 
au murit din această cauză. A început în China și s-a răspândit în țările Asiei. Peste tot se vedeau 
persoane purtând măști. Teama de SRAS a afectat serios economic țărilor asiatice. 
C – o fotografie care redă conflictul armat din Orientul Mijlociu. Confictele de azi sunt războaie 
care se duc din cauza resurselor naturale, mai ales petrolul. Conflictele din Irak, Kuweit, și Afganis-
tan sunt încercările marilor puteri de a-și reîmpărți aria de influență asupra regionilor cu zăcăminte 
de petrol. Asemenea războaie continuă în interiorul țărilor și fac multe victime între civili.   
D – o fotografie despre condițiile de viață din țările în curs de dezvoltare. Milioane de oameni în 
țările acestea mor din cauza accesului limitat la apă curată potabilă. Una dintre soluțiile care s-au 
găsit a fost Life Straw (Paiul Vieții), un filtru de apă personal, care are 25 cm lungime, 30 mm dia-
metru și costă mai puțin de 1 dolar american. Filtrul purifică apa distrugând bacilii. Un filtru ajun-
ge pentru purificarea a 700 litri de apă, care este consumul anual aproximativ al unei persoane. 
Inventatorul filtrului se numește Westrgaard Frandsen.  
E – o fotografie care arată un soldat copil din Uganda. Copiii s-au folosit în războaie de la începu-
turile civilizației umane. Această practică a fost larg răspândită în Războiul Civil din America, dar 
și în Germania nazistă. Azi, sunt circa 300000 de soldați copii, două treimi dintre aceștia în Africa. 
Implicarea copiilor în conflictele armate este o încălcare a drepturilor copilului. 
F – o fotografie arătând preocuparea oamenilor pentru securitate. Aeroporturile și avioanele, 
unde se concentrează un număr mare de persoane într-un loc relatiov restrâns sunt deseori ținta 
teroriștilor. Comunitatea internațională discută echilibrul dintre măsurile de securitate pe de o 
parte, și protecția datelor personale, a vieții private și drepturile omului pe de altă parte. 
Pe ecran, s-au proiectat cele șase imagini și cursanții au primit sarcina de a răspunde la următoa-
rele întrebări: 

Ce credeți că gândește /spune persoana din imagine în acest moment? Notați răspunsul, a. 
apoi citiți-l colegilor și solicitați să ofere comentariile lor.  
Ce aspecte legate de securitate și de conflicte putem învăța din aceste imagini? Răspundeți b. 
la întrebare în grup, apoi prezentați răspunsul vostru unui alt grup și cereți-le să comen-
teze. 

Ideile principale ale discuțiilor din grupurile mici au fost prezentate întregului grup. Apoi formato-
rul a rezumat ideile și a indicat elementele comune și cele diferite. În încheierea activității, forma-
torul a cerut participanților să reflecteze individual la învățarea proprie și la strategia de învățare 
care s-a utilizat.
Intertestarea strategiei a avut loc la un grup de studenți de anul II care studiază administrație 
europeană. Activitatea a fost utlizată pentru a introduce sub-tema „Globalizare” din cadrul temei 
„Comerț internațional” la lecția de limba engleză. La început studenții au primit 6 foi cu câte o 
imagine legată de diferitele aspecte ale globalizării. Au lucrat în perechi pentru a ajunge la un titlu 
comun (care să reflecte semnificația / mesajul) pentru toate cele 6 fotografii și pentru a explica 
alegerea titlului respectiv. În continuare, studenții au colaborat cu altă pereche pentru a identifica 
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elementele comune în cele 6 imagini și pentru a numi tema de care se pot lega acestea. După ce 
s-a introdus tema lecției („Globalizarea”), profesorul a desenat pe tablă un ciorchine cu termenul 
„globalizare” la mijloc și cu termenii economie, cultură, mediu înconjurător, societate și politică în 
sateliți. După ce s-au purtat discuții în grupurile mici și în grupul mare, studenții au fost rugați să 
exprime opinii despre dimensiunile globalizării reprezentate cel mai bine în fiecare dintre ima-
gini. În incheierea activității, studenții au oferit feedback scris profesorului referitor la activitatea 
de învățare parcursă.  
Strategia a fost testată pe cinci grupuri de profesori și directori de școală într-un program com-
plex de formare în Educație incluzivă pentru lideri din școli. Sesiunea în care s-a utilizat strategia 
s-a focalizat pe lucrul eficient cu părinții. Întrebările majore adresate grupurilor pentru a discu-
ta aspectele relevate de patru fotografii diferite (care reprezentau familii în cursul unor activități 
gospodărești cotidiene) au fost:

De ce i s-ar putea părea dificil unui profesor / director de școală să comunice eficient cu I. 
acești părinți?
De ce ar putea simți părinții aceștia că e dificil să comunice eficient cu dumneavoastră?II. 
Vreuna dintre cele patru imagini reprezintă părinți asemănători celor de la școala III. 
dumneavoastră? Ce asemănări găsiți? Dar diferențe?

În cursul discuțiilor s-au folosit întrebări ajutătoare, ca de exemplu: „Ce credeți că au făcut acești 
părinți înainte de a fi fotografiați? Ce fel de părinte ar putea fi acesta: elocvent, asertiv, furios, in-
format, educat etc.?”  

Evaluare   

Atât în timpul testării, cât și la intertestare s-a colectat feedback de la participanți și de la formatori. 
Cele mai relevante aspecte sunt prezentate în rezumat mai jos. 
Cele mai importante trăsături ale strategiei Intrare în cadru sunt:

Încurajează cooperarea în grupuri mici în timp ce se pregătesc discuțiile în grupul mare,  �
Oferă ocazia fiecărui participant să vorbească despre experiențele proprii,  �
Ajută la îmbunătățirea abilităților de învățare; �
Dezvoltă empatia, creativitatea și gândirea critică. �

Unele dintre argumentele pe care participanții le-au numit pentru a susține părerea că strategia 
motivează oamenii să învețe au fost: 

Poate fi folosită pentru scopuri de dezvoltare profesională; �
Leagă teoria de practică;  �
Oferă posibilitatea cursanților de a-și exprima opiniile și sentimentele și de a învăța despre  �
sine.

Cursanții au arătat că pentru a participa voluntar la activități de învățare pe tot parcursul vieții 
este esențial să existe un mediu afectiv pozitiv de preferat într-o încăpere confortabilă. Aspectele 
discutate trebuie să fie relevante pentru ei. Abordarea învățării trebuie să fie interactivă, orientată 
spre cooperare și să exploateze creativitatea cursanților. Trebuie să se folosească exemple din 
viața reală cu concluzii care au aplicabilitate în activitatea profesională a cursanților. Utilizarea TIC 
a fost menționată ca un plus.

În interviurile realizate după pilotare, formatorii au oferit opiniile lor despre cele mai semnificative 
rezultate ale utilizării strategiei Intrare în cadru, și au indicat aici nivelul ridicat de participare activă 
a cursanților. Participanții s-au plasat cu ușurință în diferitele structuri de grup, și-au exprimat pă-
rerile personale în mod voluntar și au prezentat aspecte din experiența lor profesională și perso-
nală. În plus, participanții au demonstrat o foarte bună înțelegere a temei discutate. 
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Concluzii   

Intrarea în cadru poate fi folosită în situații cotidiene, dar și în contexte profesionale. Strategia fa-
cilitează înțelegerea conceptelor cheie și a temelor majore. În plus, dezvoltă abilitățile de gândire 
critică și creativă și are potențialul de a motiva cursanții pentru a se angaja susținut în învățare pe 
tot parcursul vieții.
Strategia încurajează învățarea activă și prin cooperare și oferă ocazia pentru ca participanții să 
discute idei, păreri, experiențe, toate aceste aspecte fiind cu potențial ridicat de motivare pentru 
implicare în învățare.
Caracteristicile care garantează eficiența strategiei sunt:

Încurajează învățarea activă și prin cooperare, �
Permite exprimarea unei diversități de opinii și interacțiune plină de sens între cursanți, în  �
timp ce contribuie la dezvoltarea unui sentiment de siguranță prin faptul că ideile fiecăruia 
sunt apreciate și ascultate cu respect. 
Asigură un mediu afectiv pozitiv.  �
Este potrivită pentru realizarea legăturii dintre teorie și practică. �

În ce privește transferabilitatea, Intrarea în cadru poate fi utilizată în diferite contexte și medii cul-
turale. Așa cum s-a demonstrat în etapa de testare și intertestare, strategia este flexibilă și se poate 
adapta la nevoile unei game largi de cursanți. Când formatorii decid să folosească această strate-
gie, ei trebuie să fie familiarizați cu contextul social, politic și cultural pentru a include imagini care 
prezintă elemente ce pot fi recunoscute / identificate de către cursanți.
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5.6. Lectura cu predicţii 
(Lituania)

Introducere – Prezentare generală   

Literatura de specialitate indică rolul părinților în forma-
rea deprinderilor de citire ale copiilor și în încurajarea 
aprecierii lecturii. Copiii care cresc în familii unde lectu-
ra este apreciată învață și își exprimă gândurile mai bine 
și au op imaginație mai bogată. Citirea / răsfoirea cărților 
cu ilustrații, ascultatul unor basme, participarea la discuții 
despre cărți în copilărie contribuie la obținerea unor rezul-
tate mai bune la școală. Atât cercetările din Lituania, cât și 
cele internaționale arată că acei copii cărora părinții le-au 
citit frecvent sunt de două ori mai buni cititori decât aceia 
cărora părinții le-au citit doar sporadic. 
Lectura cu predicții se bazează pe formularea unor între-
bări deschise unui grup de cititori care lecturează același 
text, oprindu-se în anumite locuri selectate pentru a discu-
ta și a reflecta supra sensurilor textului. Cu un grup de ma-
xim 12 participanți, activitatea poate dura 90 de minute, în 
timp ce grupurile mai mari necesită timp mai mult. Durata 
activității depinde de asemenea de lungimea textului de 
lecturat. Strategia se bazează pe un cadru constructivist al 
învățării definit de trei faze numite anticipare – construirea 
de cunoștințe – consolidare (ABC) (Crawford et. al, 2005), 
sau evocare – realizarea sensului – reflecție (ERR) (Steele, 
Meredith& Temple, 1998).
Lectura cu predicții ajută la dezvoltarea unor cititori refle-
xivi. Strategia include investigație activă, cu scop bine de-
finit și se caracterizează prin următoarele:

Permite cititorilor să își formuleze propriile obiectiv e  �
când citesc;
Încurajează cititorii să formuleze întrebările proprii; �
Menține cititorii adânciți în procesul lecturii; �
Crește motivația pentru lectură; �
Conduce la discuții interesante; �
Încurajează cititorii să exprime opinii individuale; �
Creează un mediu de discuții respectuos, unde se dă  �
glas diferitelor opinii;
Ajută cititorii să devină conștienți de sentimentele lor  �
și să înțeleagă textul mai profund;
Permite cititorilor să conștientizeze valorile pe care le  �
au și să reconsidere unele valori.

 

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie  
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film can be used instead text
Multimedia 
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Paşii de implementare a strategiei   

Pentru a pregăti activitatea, gândiți-vă la categoria de 1. 
cursanți și, în funcție de preferințele lor, identificați 
un text (narativă, poveste) care este despre tema 
pe care doriți să o abordați cu cursanții. Textul nu 
trebuie să fie prea lung (1-2 pagini, în funcție de nive-
lul de lectură al cursanților) și trebuie să se preteze la 
interpretări multiple. În mod ideal, textul ar trebui să 
introducă o idee surprinzătoare, ceva ce participanții 
nu vor putea anticipa cu ușurință. 
Decideți care vor fi cele 3-4 puncte de oprire în text. 2. 
Acestea ar trebui să fie în locuri unde povestea ia o 
turnură neașteptată, sau unde e un moment de sus-
pans. 
Pregătiți întrebări bune, deschise pe care să le 3. 
adresați participanților pentru a realiza trei lucruri: 
a) să îi ajutați pe cursanți să își construiască propria 
înțelegere a textului și să o prezinte celorlalți cursanți; 
b) să încurajați cursanții să anticipeze ce se va întâm-
pla în continuare în povestire; c) să ajutați cursanții să 
realizeze legături personale cu povestirea. Întrebările 
trebuie să se lege de tema principală a lecției.   
Când formulați întrebările, gândiți-vă la nivelul de im-
plicare cognitivă pe care întrebările îl necesită. Evitați 
întrebările simple de rememorare sau pregătiți-vă să 
le adresați doar dacă considerați că participanții ar 
putea înțelege greșit /omite ceva esențial în cursul 
lecturii. Pregătiți întrebări care pot primi numeroase 
răspunsuri bune, care invită cursanții să realizeze 
conexiuni personale și care fac apel la experiența de 
viață a cursanților. De exemplu, dacă tema este legată 
de locuire, ați putea adresa întrebarea: Credeți că oa-
menii fără adăpost în secolul al XIX-lea erau esențial 
la fel sau diferiți de oamenii fără adăpost de azi? 
Astfel, cursanții vor învăța și ei să formuleze întrebări 
bune și să se adâncească în temă/ text pentru a găsi 
răspunsuri semnificative. 
Decideți dacă dumneavoastră veți citi textul pentru 4. 
participanți sau dacă ei îl vor citi. În al doilea caz, va 
trebui să pregătiți exemplare pentru fiecare, cu punc-
tele de oprire marcate clar pentru ca în timpul citirii 
cursanții să nu fie tentați să citească mai departe de 
punctul de oprire înainte de discuții și înainte să le 
solicitați acest lucru.
Pentru a crea cadrul pentru activitatea de grup, 5. 
începeți prin a invita participanții la o discuție prin 
care să lege experiențele lor personale de tema se-
siunii. Apoi introduceți activitatea de lectură spunân-
du-le: „Urmează să citim împreună un text despre tema sesiunii de azi. Din când în când mă 
voi opri din citit /vă voi ruga să vă opriți din citit și vom discuta despre cele citite.”
Solicitați predicții legate de text pe baza titlului; dacă primiți răspunsuri suprizătoare, amintiți-6. 

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie  
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film can be used instead text
Multimedia 



40

vă să întrebați de ce persoana crede acel lucru. În 
general, acceptați toate răspunsurile dacă sunt bine 
argumentate. Când solicitați să anticipeze, fiți atent 
să nu vă dezvăluiți gândurile proprii.
Cereți participanților să citească până la prima  7. 
oprire. Adresați apoi prima întrebare. Conduceți 
discuția astfel: oferiți timp cursanților să se gândească, 
apoi cereți-le să discute cu un coleg câteva minute 
înainte să invitați 3-4 persoane să răspundă la în-
trebare în fața întregului grup. Încurajați răspunsurile 
divergente. Pentru a menține conversația și a în-
curaja contribuția participanților, puteți să spuneți: 
„Diana spune că e X, iar Luca Y; dumneavoastră 
ce credeți?” sau „Cum se compară ceea ce credeți 
dumneavoastră cu ce a spuis Maria?” Alocați atâta 
timp cât vă puteți permite în economia de ansamblu 
a sesiunii. Rezumați pe scurt răspunsurile înainte să 
treceți la următorul fragment de citit sau la următoarea 
întrebare, însă nu divulgați răspunsul „corect”. 
Continuați să citiți restul textului în aceeași manieră, 8. 
ținând cont de opririle proiectate și întrebările 
pregătite.  
Când s-a parcurs tot textul și toate întrebările au 9. 
primit răspuns, întrebați participanții ce cred de-
spre această modalitate de citire a textului în grup. 
Discutați cum pot folosi această strategie de lectură 
pentru a construi sensuri cât mai bogate din cele ci-
tite. 
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Film can be used instead text
Multimedia 
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Un exemplu din practică   

Formatorii de la Modern Didactics Center din Lituania au folosit această strategie cu un grup de 
părinți ai unor preșcolari și elevi din ciclul primar de la Școala Diemedis din Vilnius. Textul a fost 
un fragment de o jumătate de pagină dintr-o povestire de Miloš Macourek „Urechi de elefant” 
din cartea „Iubire și ghiulele” (a se vedea Anexa 1). Scopul activității a fost să încurajeze părinții 
să citească pentru și împreună cu copiii lor pentru a spori șansele acestora de a deveni cititori 
performanți. 

Pentru a crea cadrul activității, formatorul a început prin a invita participanții la o discuție despre 
cititul cu sau pentru copii, despre felul în care părinții își dau seama dacă copiii lor înțeleg ceea 
ce li se citește și ce probleme de comprehensiune întâmpină eventual cu copiii lor. Participanții la 
curs au povestit despre experiențele lor referitoare la selectarea cărților pe care le citesc pentru 
copii, despre cum decid ce literatură pentru copii e valoroasă etc. La sfârșitul discuției, formatorul 
a rezumat ideile formulate. 
Strategia de lectură care urma să se utilizeze a fost explicată pe scurt părinților înainte de a începe 
lectura. Formatorul le-a spus: „Vom citi împreună folosind o strategie pe car eputeți să o folosiți cu 
copiii dumneavoastră sau cu copii cărora le citiți. Strategia se numește Lectura cu predicții. Vom 
citit un text scurt. Din când în când, vă voi ruga să vă opriți din citit și să discutați despre ce am citit. 
Textul se numește „Urechi de elefant”. Este dintr-o carte care se intitulează „Iubire și ghiulele” de 
Miloš Macourek. Cunoaște cineva povestirea?” Din fericire, nici unul dintre părinți nu citise poves-
tirea. Dacă ar fi fost părinți care o cunoșteau, formatorul ar fi trebuit să le ceară să nu participe la 
discuțiile în care se solicită să anticipeze ce va urma în text. 
Apoi, participanții au fost rugați să se gândească despre ce va fi oare textul judecând după titlu 
(„Urechi de elefant”). Formatorul a citit până la prima oprire și a întrebat: „De ce credeți că suferă 
elefanții din cauza urechilor uriașe?” Părinții au discutat în perechi câteva minute, după care câțiva 
au fost rugați să răspundă cu voce tare. 
Pentru a-i ajuta să se gândească la următorul fragment al textului, formatorul a întrebat: „Despre ce 
credeți că va fi vorba în următorul fragment al textului?” Prima dată fiecare cursant a gândit, apoi 
au discutat în perechi, iar apoi au discutat în grupul mare. Toate răspunsurile au fost acceptate. 
Apoi activitatea a continuat cu opriri și discuții până când s-a parcurs tot textul și s-au oferit răs-
punsuri la toate întrebările. Formatorul a încurajat tot timpul răspunsuri divergente și a îndemnat 
părinții mai timizi să contribuie adresându-se direct lor. Înainte de încheierea activității părinții au 
exprimat gândurile proprii despre experiența de lectură, au proiectat și discutat  cum vor putea 
folosi aceeași strategie cu copiii lor.  Au despre despre cum să selecteze textul, unde să se opreas-
că din citit și ce fel de întrebări să adreseze. Au exersat împărțirea unui text pe fragmente și formu-
larea întrebărilor pe textul de J. Kepeniene intitulat „Cel mai modern crocodil”. După atelierul de 
lucru, părinții au folosi strategia aceasta cu copiii lor și au constatat că e foarte utilă și eficientă. 

Lectura cu predicții a fost testată și de formatorii de la Asociația Orava din Slovacia. Ei au folosit-o 
cu un grup de părinți ai unor copii de clasa a II-a. Au utilizat textul „Elevul de clasa I” de autoarea 
slovacă Maria Durickova. Feedback-ul părinților a fost foarte favorabil, dovedind că strategia poa-
te fi utilizată cu același tip de cursanți (părinți) într-un context cultural, lingvistic diferit.   

În experiența Modern Didactics Centre, strategia poate fi utilizată ca parte a unui program mai 
comprehensiv de educația adulților. Ajustările necesare depind de nevoile de învățare ale 
cursanților, de experiența lor și de scopurile formării. Oricare ar fi scopul specific al grupului de 
cursanți, proiectarea atentă a sesiunii în care se folosește această strategie este esențială pentru 
reușită. Consultarea unui prieten critic, a unui coleg sau a unui adult oarecare poate fi utilă pentru 
că este recomandabil ca textul ales să fie testat pe un adult înainte de a decide să fie lecturat într-
un grup.
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Evaluare   

Strategia poate fi utilizată cu orice grup de cursanți adulți care doresc să își îmbunătățească 
abilitățile de citire sau în general competențele de comunicare, de luare de decizii și de rezolvare 
de probleme, fie în scopuri personale, fie în scopuri profesionale. Prin modelarea unor modalități 
de analiză a textului, strategia poate fi utilizată pentru a învăța cum să citești cu comprehensiune și 
cum să interpretezi ceea ce ai citit. Contribuie de asemenea la dezvoltarea capacității de a gândi 
critic și creativ, iar utilizarea repetată poate conduce la gestionarea mai eficientă a sentimente-
lor, prin faptul că se acordă atenție exprimării lor într-o manieră adecvată în cadrul unui grup de 
cursanți. Când se proiectează atent, strategia oferă spațiu pentru clădirea unui mediu emoțional 
pozitiv, care stimulează învățarea auto-dirijată și implicarea activă în procesele de învățare. Pentru 
formatori, strategia se poate dovedi atractivă pentru că este aplicabilă într-o diversitate de situații 
cu grupuri foarte diferite. Ca parte a unui program de dezvoltare profesională, poate fi utilizată 
pentru grupuri de cadre didactice, bibliotecari, jurnaliști, asistenți sociali etc. În cazul părinților 
lituanieni, nu a fost țintită dezvoltarea profesională. Ei au optat pentru a o folosi în scopul a) comu-
nicării pozitive cu copiii lor și b) pentru a sprjini dezvoltarea competențelor de citire ale copiilor. 
Natura obiectivelor de dezvoltare (personală sau profesională) influențează selectarea textului, 
întrebările formulate și instrucțiunile pentru grupul de cursanți, precum și posibilitățile de aplicare 
individuală a strategiei.

După ce părinții lituanieni au folosit strategia de lectură cu predicții cu copiii lor, ei le-au declarat 
formatorului că în timpul lecturii copiii lor au fost foarte implicați și dornici să discute. Părinții au 
observat că asocierile pe care le făceau copiii se legau deseori de viața de zi cu zi. Reflectând 
asupra reacțiilor exprimate de copii, părinții au spus că „copiii ar dori să citim astfel tot timpul”; 
”ar dori să vorbească pentru că în timp ce citim au foarte multe întrebări” etc. În opinia părinților, 
această strategie de lectură ajută la dezvoltarea imaginației, a creativității și competențelor de co-
municare ale copiilor. Analizând avantajele strategiei aplicate, părinții au prețuit comunicarea pro-
ductivă, fructuoasă, de calitate cu copiii lor; în al doilea rând, faptul că astfel au stimulat imaginația 
și gândirea copiilor. Asocierile pe care le făceau copiii cu experiențele lor și evenimente importan-
te din viața lor au fost și ele menționate ca avantaje. Este important să arătăm că această abordare 
a lecturii este utilă și pentru părinți. În primul rând, îmbunătățește competențele de literație ale 
părinților, dar și pentru că părinții învață lșucruri noi de la copii și despre copii. Nu s-a menționat 
nici un dezavantaj major al strategiei, dar părinții lituanieni au recunoscut că le lipsește abilitatea 
de a selecta texte potrivite. O rezolvare care s-a sugerat a fost o listă de texte potrivite pentru 
această strategie de lectură. 
Feedback-ul părinților slovaci a fost foarte asemănător celui din partea părinților lituanieni. Și 
aceștia au indicat faptul că strategia ajută copiii să înțeleagă și să își amintească mai bine poves-
tea citită; copiii se implică mai profund în lectură și sunt entuziaști să continue să citească pe lângă 
faptul că au argumente înțelepte pentru a-și susține punctul de vedere propriu. Părinții slovaci au 
reiterat opinia exprimată și de cei lituanieni că strategia dezvoltă imaginația, fantezia, gândirea, 
comunicarea orală, concentrarea și deducția copiilor; îmbunătățește cooperarea dintre copil-pă-
rinte, camaraderia și sudează relațiile interpersonale. Strategia ajută la realizarea de conexiuni în-
tre ficțiune și viață. Cu ajutorul strategie, copii fac legături cu lucrurile care sunt improtante pentru 
ei, pot să treacă de la acțiunea poveștii la realitate, pot să compare evenimente, personaje și să 
tragă concluzii. 

Ambele gruprui de părinți au arătat că strategia dezvoltă vocabularul, îmbogățește fondul de 
limbă al copiilor și contribuie la dezvoltarea abilităților de gândire. Au menționat de asemenea că 
pentru ei strategia este în primul rând un bun instrument de comunicare deoarece învață lucruri 
multe despre copiii lor prin lectura comună și discuțiile pe care le au, reușind astfel să atingă și 
subiecte mai sensibile de mare importanță, pe care altfel ar fi foarte greu să le abordeze cu copiii 
lor. 
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Concluzii    

Strategia a fost foarte bine recepționată de grupurile de părinți lituanieni și slovaci, care au apli-
cat-o cu succes cu copii lor. Părinții au indicat o serie de avantaje ale utilizării strategiei. 

Lectura cu predicții este transferabilă la alte contexte de lucru cu adulții. Folosită într-o formă 
de învățare în grup, motivează adulții pentru a învăța atât din textul lecturat, cât și de la ceilalți  
membri ai grupului. Grație flexibilității sale (diferite întrebări în funcție de text), poate fi un  
instrument puternic pentru a determina implicarea cursanților în procese de lectură, având astfel 
potențialul de a contribui la îmbunătățirea competențelor de citire, gândire critică, precum și de 
comunicare în general și de rezolvare de probleme. 

Cei care doresc să folosească strategia trebuie să identifice texte narative de bună calitate, de 
interes pentru cursanți și care încurajează dezbaterea pe marginea unei teme. Textul scris poate fi 
înlocuit de film. Strategiea este eficientă dacă se repetă de mai multe ori cu același grup. Cursanții 
au nevoie de timp să exerseze strategia pentru a o putea aplica în viața personală sau profesio-
nală. 
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5.7. Abilităţi de bază pentru discuţii de grup 
(România)

Introducere – Prezentare generală    

Persoanele care ezită să participe la discuții de grup pot 
avea mai multe motive, inclusiv faptul că nu se simt con-
fortabil să își exprime ideile proprii, să descrie experiențe 
proprii sau să discute despre cunoștințele pe care le au. 
Un alt posibil motiv este acela că au avut experienţe ne-
plăcute atunci când au participat la discuţii de grup și de 
aceea se tem că acele experienţe se pot repeta. Un al trei-
lea motiv poate fi faptul că nu ştiu cum să se lanseze și 
de aceea se tem de nefamiliar; este posibil să nu ştie care 
este limbajul adecvat, se tem că se va râde pe seama lor 
etc. Aceasta este situaţia adulţilor care au educaţie relativ 
puţină, mai ales dacă nivelul de educaţie scăzut se combi-
nă cu stimă de sine redusă și lipsa asertivităţii. Din această 
cauză, strategia inovatoare descrisă mai jos oferă sprijin, 
eşafodaj pentru persoanele care doresc să participe la dis-
cuţie (Ellis et al, 1994) pentru a se putea implica eficient în 
aceste discuţii sau dezbateri, astfel sporindu-și șansele de 
a avea experienţe pozitive în astfel de discuţii și implict ast-
fel de învăţare în grup, aspecte care la rândul lor vor putea 
deveni factori de motivare pentru implicarea în învăţare pe 
viitor.   
 

Paşii de implementare a strategiei    

Înainte de a demara o discuţie de grup sau o dez-1. 
batere, distribuiţi participanţilor lista de verificare 
(a se vedea Anexa 2) şi cereţi-le să o citească atent. 
Spuneţi-le că vor putea folosi această listă în timpul 
discuţiilor şi că doriţi să vă asiguraţi că înţeleg ce scrie 
în listă. Clarificaţi ce înseamnă fiecare competenţă 
întrebând participanţii ce înţeleg precis din coloa-
na Cum se manifestă. Dacă nu sunteţi mulţumit de 
explicaţiile pe care le primiţi, exemplificaţi şi/ sau 
modelaţi comportamentul, cu ajutorul întrebărilor 
de mai jos. 

Întrebări recomandate:
Cum ne dăm seama dacă cineva ascultă activ? Cum  �
arată aceste persoane? Ce se aude din partea lor? Ce 
faci precis când asculţi cu atenţie?
Ce poţi spune când n-ai înţeles ce s-a spus şi vrei ca  �
vorbitorul să reformuleze ideea? De unde ştii când ai 
înţeles precis ce a vrut să spună vorbitorul? Ce spui 
când vrei ca vorbitorul să confirme că înţelegerea ta 
este corectă?
Câteodată participanţii la discuţie sunt de acord şi  �
altă dată sunt în dezacord. Câteodată dezacordul 
este total; câteodată nu sunt de acord cu parte din lu-

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film
Multimedia 
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crurile care s-au spus de co-vorbitori. În oricare dintre 
aceste situaţii, este util ca toţi să ştie ce cred ceilalţi 
participanţi la discuţie despre ideile şi / sau opiniile 
lor. La „ reacţii constructive” sunt incluse idei despre 
cum să menţinem o conversaţie şi cum să contribuim 
şi noi. Ce aţi răspunde dacă cineva ar spune „Oame-
nii care trăiesc în oraşe sunt mai puţin sănătoşi decât 
oamenii care trăiesc la ţară”. Aţi exprima acord sau 
dezacord? Dar dacă ar spune: „Toţi cei care caută un 
loc de muncă pierd o grămadă de vreme pe care ar 
putea-o investi în meditaţie.”? etc.
Atunci când dezbatem un subiect, de obicei există o  �
încheiere, o formulare de concluzii înainte de a trece 
la alt subiect. După ce am auzit mai multe idei şi opi-
nii, este deseori dificil să ne dăm seama în ce măsură 
vorbitorii sunt de aceeaşi părere ca la începutul 
discuţiei sau dacă s-au răzgândit. Pentru a clarifica 
acest aspect, este bine ca toţi să aibă ocazia să îşi 
exprime părerea construită pe parcursul discuţiei 
şi ca un membru al grupului să rezume ideile şi să 
tragă concluziile relevante, mai ales dacă rezultatele 
discuţiei trebuie raportate. Limbajul acestui tip de 
discurs include expresii, fraze care încep aşa cum se 
arată în dreptul liniei „adoptarea unei poziţii”. Ce alt-
ceva aţi putea spune pentru a începe să vă exprimaţi 
gândirea finală referitor la un subiect?
Spuneţi-le cursanţilor că doriţi să folosească lista 2. 
de verificare în timpul discuţiilor sau dezbaterii care 
urmează şi că de fiecare dată când aud că cineva 
foloseşte o expresie / propoziţie din listă sau una 
similară, să bifeze în dreptul acelei expresii/ propoziţii 
în ultima coloană. De asemenea, amintiţi-le să se au-
tomonitorizeze şi după ce au avut o intervenţie în 
discuţie şi au folosit vreo expresie / propoziţie din 
listă, să bifeze în penultima coloană în dreptul acelei 
expresii / propoziţii.
La încheierea discuţiei sau a sesiunii de formare, daţi-3. 
le timp cursanţilor să revadă lista şi să bifeze acolo 
unde este relevant dacă au uitat să o facă în timpul 
dezbaterii. Apoi timp de 5 -10 minute conduceţi o 
reflecţie de grup: discutaţi cu participanţii cum s-au 
simţit folosind lista, dacă i-a ajutat să participe la 
discuţie şi dacă se gândesc să folosească lista de 
verificare şi pe viitor atunci când participă la discuţii/ 
dezbateri similare. 

Explicaţia și exemplificarea din partea de început poate 
dura până la 30 de minute dacă participanţii întâmpină 
dificultăţi în înţelegerea expresiilor sau comportamente-
lor recomandate. În acest caz, puteţi să introduceţi acele 
competenţe pe rând, mai ales dacă vă întâniţi cu grupul 
de mai multe ori de-a lungul unei perioade extinse (1-2 luni). La încheierea primelor sesiuni sau 
întâlniri în care aţi folosit lista de verificare, solicitaţi participanţii să reflecteze asupra uzului listei 
pentru a contribui la dezvoltarea abilităţilor metacognitive. Pentru a demonstra comportamentul 

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film
Multimedia 
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așteptat, ar putea fi necesar să găsiţi imagini sau scurte filme care arată persoane angajate în dez-
bateri pe care să le analizaţi împreună cu participanţii. Dacă doi formatori livrează aceste sesiuni 
în care utilizaţi lista, cei doi pot demonstra comportamentele prin joc de rol (3-4 minute). Solicitaţi 
participanţii să utilizeze lista de verificare pentru a constata ce comportamente sunt observabile. 
După jocul de rol, analizaţi aceste comportamente.

Un exemplu din practică   

Problematica specifică pe care am dorit să o abordăm prin elaborarea acestei strategii inovatoare 
a fost participarea adulţilor în discuţii de grup. În grupuri cursanţii învaţă multe nu doar ascultând 
vorbitori sau formatorii, ci și din interacţiunea care are loc între participanţi. Învăţarea în grupuri 
presupune competenţe de comunicare verbală și non-verbală pentru transmiterea eficientă a me-
sajelor. Comunicarea eficientă este de importanţă majoră în rezolvarea problemelor precum și 
în luarea deciziilor. Dacă participanţii nu au abilitatea de a se angaja într-o discuţie probabil că 
vor fi mai puţin motivaţi să participe la asemenea discuţii. Este în general acceptat că oamenii se 
simt motivaţi atunci când simt că aduc o contribuţie (factorii autonomie și competenţă în teoria 
autodeterminării), când se simt utili și când sunt ascultaţi (factorul de relaţie în teoria autodetermi-
nării). În plus, experienţele pozitive ale participării de succes într-o discuţie sau dezbatere pot fi 
motivatoare pentru implicarea în discuţii pe viitor și pentru contribuţii de calitate din ce în ce mai 
valoroasă. 

Contextul în care am elaborat stratgia inovatoare a fost oferit de proiectul implementat de Aso-
ciaţia Lectura și Scrierea pnetru Dezvoltarea Gândirii Critice România în 2010. Proiectul a inclus 
organizarea și derularea unor dezbateri civice. Dezbaterea civică este în accepţiunea noastră un 
forum structurat care reunește o varietate de persoane care discută și decid în legătură cu pro-
bleme care îi privesc pe toţi. În proiectul nostru, dezbaterile s-au centrat pe educaţia grupurilor 
defavorizate, inclusiv a etnicilor romi, un subiect care poate fi sensibil. Când pregăteam dezbate-
rile civice, prezumţia noastră era că participanţii se vor angaja în discuţii, că vor putea să descrie 
experienţe şi să dea voce unor idei care să contribuie la rezolvarea problemelor puse în discuţie și 
în general că toată lumea va participa la discuţie într-o manieră echilibrată cu condiţia ca facilita-
torii să lucreze bine și să se asigure că toată lumea are cuvântul și că nimeni nu domină discuţia. 
Prezumţia noastră s-a dovedit greşită: participarea la discuţii a fost slabă. Abilităţile de comunicare 
verbală ale participanţilor la dezbaterile civice (profesori, părinţi, lideri de opinie din comunita-
te, elevi în ultimul an de liceu) au fost slabe. Dat fiind că subiectul era foarte familiar și facilitarea 
bună, am concluzionat că un aspect care i-a împiedicat pe participanţi să contribuie la discuţie 
în mod eficient putea fi lipsa abilităţilor de a se angaja, de a se lansa în discuţie şi de a da voce 
într-o manieră eficientă experienţelor şi opiniilor lor. Eram conștienţi că nu lipseau din ecuaţie nici 
aspectele psihologice, precum stima de sine scăzută, lipsa asertivităţii, teama de repercusiuni în 
urma exprimării dezacordului etc. Cum însă aceste aspecte necesită mai mult timp pentru a se 
schimba și în cadrul proiectului nu am avut acest timp la dispoziţie, am decis ca pe viitor va fi ne-
voie să acordăm sprijin participanţilor pentru a-și dezvolta abilităţile necesare pentru participarea 
eficientă la discuţii / dezbateri. 

În etapa de pilotare a strategiei am lucrat cu două grupuri diferite de cursanţi, cu un număr total 
de 75 persoane. Primul grup a inclus 54 de persoane care s-au reunit la o conferinţă de două 
zile la Cluj-Napoca (17 cadre didactice, 18 lideri de comunitate și activiști din organizaţii negu-
vernamentale, directori de școală, factori de decizie din învăţământ, precum și 19 elevi de liceu 
și studenţi).  Majoritatea participanţilor erau români, dar circa 30% aparţineau de grupuri etnice 
minoritare (romi și maghiari). Al doilea grup la care s-a pilotat strategia a inclus 21 tineri romi li-
deri de comunitate din mediul rural din partea de vest a României, care participau la un curs de 
formare cu tema leadership. 
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Înainte de a le solicita să participe la discuţii de grup cu durata totală de 3 ore (două sesiuni de 
câte 90 minute), le-am distribuit participanţilor lista de verificare (a se vedea Anexa 2) care inclu-
de patru competenţe esenţiale pentru participarea eficientă la discuţii de grup. Lista cuprinde o 
descriere a comportamentelor așteptate și oferă indicii verbale (expresii, fraze începute, cuvinte 
de legătură) pentru fiecare comportament, mai puţin pentru ascultare activă. Funcţiile indiciilor 
verbale sunt formulate în lista competenţelor și a comportamentului așteptat. De exemplu, pentru 
competenţa specifică de verificare a înţelegerii, solicitarea clarificării este comportamentul (acţiu-
nea) și indiciile verbale sunt: Ați putea să clarificați (ce înțelegeți prin...)?  O altă acţiune la verifica-
rea înţelegerii este solicitarea exemplelor sau solicitarea confirmării corectitudinii înţelegerii prin 
oferirea unui exemplu propriu. Indiciile verbale sunt: Aţi putea să daţi un exemplu …? şi Acesta ar 
putea fi un exemplu de ...? 

Lista de verificare include două coloane la capătul din dreapta, marcate astfel: Prima: Am exersat 
asta / am folosit asta sau o expresie asemănătoare; a doua: Am observat că alții au exersat asta / 
au folosit asta sau o expresie asemănătoare. Participanţii au citit lista de verificare și ne-am asigurat 
că fiecare a înţeles indiciile verbale și comportamentele așteptate, precum și modul de utilizare 
a listei. Formatorul a spus participanţilor că vor putea bifa în dreptul competenţelor/ comporta-
mentelor în timpul discuţiilor, dar că la sfârșitul discuţiei li se va acorda timp pentru a bifa căsuţele 
relevante dacă nu au reușit să facă asta în timpul discuţiilor. În unul dintre grupurile unde s-a pi-
lotat utilizarea listei a fost nevoie de explicaţii și exemplificări detaliate pentru a asigura utilizarea 
eficientă a listei.  

Strategia a fost testată și în Letonia pe două grupuri de cadre didactice din mediul rural, cuprin-
zând un număr total de 27 persoane, care luau parte la o formare de 3 zile (36 ore) pe tema comu-
nicării interculturale, a diversităţii și toleranţei. Cursul a necesitat implicare activă în discuţii pentru 
a exeprima puncte de vedere, pentru a argumenta etc. Rezultatul așteptat ale utilizării listei de 
verificare a fost participarea activă la discuţiile de grup. 

Evaluare   

Din listele de verificare completate de participanţi au constatat că majoritatea au bifat cel puţin 
două căsuţe în fiecare coloană. Nu există o competenţă sau un comportament / o acţiune care 
să nu fi fost bifată deloc. Acest lucru înseamnă că în toate discuţiile monitorizate competenţele 
enumerate au fost folosite într-o anumită măsură. Acest lucru era de așteptat: odată ce se speci-
fică un comportament așteptat, conștientizarea acelui comportament crește și la fel și ocurenţa 
comportamentului.

Din formularul de feedback completat (a se vedea Anexa 3), care a fost returnat de 26 cadre di-
dactice și elevi / studenţi din România, precum și de 27 cadre didactice din Letonia, am obţinut o 
mulţime de informaţii valoroase. În ce privește utilitatea percepută a listei în ce priveşte participa-
rea mai bună la discuţii, am obţinut un punctaj mediu de 6,58. Acest lucru înseamnă că pe o scară 
de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „deloc”, iar 10 „foarte mult”, în medie, participanţii au considerat că 
lista de verificare a fost utilă pentru mai buna participare la discuţii. Explicaţiile oferite au inclus:

Expresiile erau familiare, dar nu erau neapărat asociate de către respondenţi cu eforturile de  �
a înţelege sau de a participa mai activ la discuţii şi de a se exprima asertiv;
Lista de verificare a sistematizat şi structurat elementele care sunt într-adevăr necesare pentru  �
un limbaj adecvat al dezbaterilor; a acţionat ca un instrument care reaminteşte regulile de 
bază ale comportamentului într-o dezbatere şi care ar fi utile în orice discuţie civilizată;
Lista de verificare s-a dovedit utilă în identificarea aspectelor care contribuie la eficienţa unei  �
discuţii şi la felul în care se trag concluzii; oferă exemple de expresii care ajută vorbitorul ezi-
tant care nu ştie cum să înceapă să îşi expriem gândurile.
Unii respondenţi au afirmat că au fost mai atenţi la dezbatere mulţumită listei de verificare; au  �
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fost mai conştienţi de ce se spunea de către vorbitori;
Unii respondenţi au apreciat utilitatea listei deoarece au reuşit să aibă contribuţii constructive  �
la dezbatere, au fost mai siguri că modul în care se exprimă este adecvat.

“Sintagmele erau familiare dar acum s-au constituit într-un „far”; mi-au luminat înţelegerea, mi-au 
îmbunătăţit participarea şi exprimarea asertivă.” (participant la dezbaterea civică, România)

Punctajul mediu obţinut la întrebarea referitoare la intenţia de a folosi compenteţele descrise în 
listă pe viitor a fost de 7,69. Pe aceeași scară (de la 1 la 10), acest lucru înseamnă că participanţii la 
aceste dezbateri probabil că vor folosi expresiile asociate cu competenţele numite, care în timp și 
cu exerciţiu suficient se pot transforma în automatisme. 

Media răspunsurilor digitale la cea de-a treia întrebare a fost de 9,24. Interpretăm acest rezultat 
ca un acord cvazi-general cu afirmaţia că  este motivant să ştii cum să interacţionezi eficient atunci 
când participi la activităţi de învăţare în grup. Explicaţiile respondenţilor au reflectat următoarele:

Odată ce ştii care sunt competenţele, devii mai motivat să manifeşti comportamentul dezira- �
bil într-o discuţie de grup;
Într-un grup unde participanţii sunt conştienţi de competenţele care conduc la interacţiune  �
eficientă, managementul timpului nu mai este o problemă atât de mare;
Este important să ştiicum să interacţionzi pentru că grupul se poate concentra mai bine pe  �
sarcină / tema discuţiei sau tema dezbătută.

Unele dintre comentariile finale pe care ni le-au oferit participanţii rezumă maniera în care au per-
ceput utilitate astrategiei și a activităţii în care s-a aplicat strategia:

„Am reuşit să-mi depăşesc limitele; am reuşit să-mi exprim ideile şi opiniile liber şi fără între- �
ruperi (fără să îmi pierd ideea la mijlocul frazei).” (participant la dezbaterea civică, România)
„Lista de verificare m-a încurajat să particip şi m-a ajutat să-mi structurez gândurile şi argumen- �
tele. A fost ceva foarte nou şi diferit. (cadru didactic, Letonia)

Concluzii   

Cel mai important lucru pe care l-am învăţat în cursul acestui exerciţiu de acţiune-cercetare a fost 
că instrumentul pe care l-am dezvoltat a fost util pentru a ajuta oamenii să participe la discuţii și să 
conștientizeze tipurile de comportament care sunt dezirabile într-o dezbatere / discuţie construc-
tivă. În ciuda simplităţii sale, instrumentul a fost primit bine deoarece oferă expresii utile pentru 
vorbitori. Astel, aceștia au considerat că angajarea în discuţii a fost mai facilă, că au reușit să de-
pășească dificultăţi care altfel i-ar fi oprit să participe la discuţie mai ales când aveau de exprimat 
opinii. 
Pe scurt, strategia (utilizarea listei de verificare) este eficientă în ce privește mai buna participare la 
discuţii și, prin aceasta, și în ce privește motivarea adulţilor pentru învăţare, deoarece:

Exemplifică, reuneşte şi atrage atenţia asupra unor expresii utile; �
Încurajează folosirea unui limbaj politicos şi asertiv; �
Reaminteşte ceea ce poate că ştim cu toţii dar nu ne amintim destul de prompt atunci când  �
participăm la discuţii;
Oferă siguranţă vorbitorilor; �
Sporeşte atenţia, ascultarea activă; �
Face ca intervenţiile să fie mai eficiente şi mai constructive.  �

Tipul de comportament promovat de lista de verificare este acela caracteristic unei persoane cu 
încredere în sine, un bun gânditor și un participant constructiv la discuţii/ dezbateri. Cursanţii care 
au luat parte la aceste activităţi unde s-a pilotat strategia probabil că vor folosi aceleași expresii și 
pe viitor și vor fi conștienţi de funcţiile lor în comunicare. De asemenea, probabil că se vor simţi 
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mai în siguranţă în interacţiunile lor înc adrul unor grupuri pe viitor.
Pe baza concluziilor de mai sus, recomandăm utilizarea listei de verificare și a strategiei la grupuri 
de cursanţi cărora le lipsește încrederea sau claritatea în experimare, care tind să fie prea impulsivi 
sau manifestă insuficientă răbdare faţă de ceilalţi cursanţi, fie că aceste tipuri de comportamente 
s-au manifestat deja, fie că formatorii bănuiesc că s-ar putea manifesta.  Un alt grup pentru care 
recomandăm lista de verificare sunt cadrele didactice, care pot folosi acest instrument cu elevii 
sau studenţii lor, mai ales în culturile unde curriculumul nu acordă destulă atenţie (sau nu face 
acest lucru explicit) dezvoltării competenţelor de comunicare orală, fie în limba maternă, fie într-o 
limbă străină. 
Lista se folosește cel mai eficient în grupurile care au ocazia să se întâlnească de mai multe ori 
pentru ca formatorul să poată include în agendă ocazii repetate pentru cursanţi ca să exerseze 
competenţele de-a lungul unei perioade mai lungi, sau pentru a le putea introduce pe rând.  
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5.8. Beneficii şi costuri 
(România) 

Introducere – Prezentare generală   

Scopul nostru în dezvoltarea strategiei inovatoare de auto-
evaluare Beneficii şi costuri a fost colectarea de informații 
de la cursanți legate de acele lucruri pe care le conside-
ră utile sau lipsite de utilitate în procesul lor de învățare. 
Strategia este optimă pentru cursuri de formare mai înde-
lungate, structurate în mai multe întâlniri. În aceste cazuri, 
momentul oportun pentru utilizarea ei este la finele primei 
întâlniri de grup, după ce cursanții au parcurs o zi și ju-
mătate sau două zile de pregătire. Utilizarea strategiei de 
autoevaluare durează între 15-30 minute și interpretarea 
informațiilor colectate încă 15-45 minute. Mărimea gru-
pului în care se recomandă utilizarea acestei strategii de 
autoevaluare este de 8-16 persoane. Sunt necesare post-
it-uri de două culori (de pildă verzi și galbene) și coli de 
flip-chart. 

Modelul motivațional care a stat la baza dezvoltării stra-
tegiei Beneficii şi costuri este modelul ARCS elaborat de 
John Keller, descris în Design motivațional în predare 
(1983). Acest model oferă cadrul pentru a explica felul în 
care strategia Beneficii şi costuri contribuie la motivarea 
adulților pentru învățare:

A � tenție: contribuie la conștientizarea faptului că 
învățarea este o investiție, îi motivează să reflecteze 
asupra “profitului” câștigat de pe urma învățării.
R � elevanță: prin modelarea acestei strategii în funcţie 
de cursanți, formatorul poate avea încredere că aceştia 
văd relevanța exercițiului de autoevaluare (în terme-
ni de beneficii și costuri) și în situații din viața reală. 
Mai mult decât atât, formatorul poate oferi exemple  
relevante legate de ceea ce ar putea însemna un câștig 
sau o pierdere în funcție de investițiile în învățare ale 
cursanților.
S � iguranță de sine (în limba engleză, confidence): 
esența strategiei este de a colecta informații de-
spre percepțiile cursanților în legătură cu utilitatea 
participării lor în formare, ceea ce ar trebui să le 
confere un sentiment de control asupra evaluării 
experienței de învățare.
S � atisfacție: partea de „beneficii” a strategiei este 
menită să dezvolte în cursanți un sentiment al realizării/
„profit” care să îi motiveze să învețe în continuare, să 
re-învețe și sau să dezvețe.

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film
Multimedia 
Post-it-uri
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Paşii de implementare a strategiei    

Asigurați-vă că aveți suficiente post-it-uri verzi și 1. 
galbene de aceeași mărime (pentru fiecare grup 
pregătiți cel puțin de 5 ori mai multe decât numărul 
participanților în grupă) și două coli de flipchart, una 
pentru Beneficii și cealaltă pentru Costuri. Dacă nu 
aveți coli de flipchart, identificați două suprafețe 
distanţate în sala de curs pe care să expuneți post-it-
urile după completare.
În timpul unui program de formare compus din mai 2. 
multe întâlniri, la finele primei întâlniri, distribuiți 
câte 4-5 post-it-uri verzi și același număr de post-it-
uri galbene fiecărui participant.
Oferiți următoarele instrucțiuni: 3. Gândiți-vă la 
experiența dumneavoastră de învățare. Notați pe 
post-it-uri acele lucruri pe care le considerați a fi 
beneficii, respectiv costuri. Folosiți cele verzi pentru 
bene ficii şi cele galbene pentru costuri. Folosiți atâtea 
post-it-uri de câte aveți nevoie. Notaţi câte un benefi-
ciu sau câte un cost pe fiecare post-it în parte. Când 
ați terminat, lipiți fiecare post-it cu beneficii pe coala 
aceasta de flipchart (indică), iar cele cu costuri pe 
coala aceasta (indică).  Persoana care termină prima 
îşi va lipi post-it-urile vertical. Persoanele următoare 
îşi vor lipi post-it-urile vertical dacă acestea conțin 
categorii diferite față de cele identificate de prima 
persoană şi orizontal dacă beneficiile sau costurile 
identificate corespund cu cele identificate de prima 
persoană. 
Lăsați participanții să scrie cât doresc ei în funcție 4. 
de timpul de care dispuneți. Unii vor necesita 15-20 
minute.
După ce fiecare post-it a fost lipit, puteți să decideți 5. 
să organizaţi o sesiune de discuții în care să analizați 
ceea ce au notat cursanții. Dacă nu aveți timp sau 
dacă doriți să vă uitați dumneavoastră prima dată 
la cele notate, spuneţi participanților că vor primi 
un scurt raport despre rezultatele autoevaluării la 
următoarea întâlnire.
La întâlnirile următoare demonstrați că ați luat la 6. 
cunoștință beneficiile și costurile semnalate de 
cursanți: alocați mai mult timp acelor lucruri care au 
fost indicate de cursanți ca fiind beneficii și încercați 
să evitaţi sau să reduceţi cât puteți acele lucruri care 
au fost indicate ca fiind costuri.
Aplicați strategia din nou (dacă vă permite timpul) la 7. 
ultima întâlnire.
În formularul de evaluare final includeți întrebări 8. 
legate de „costurile” identificate de cursanți la pri-
ma autoevaluare pentru a verifica dacă au observat 
ajustările pe care le-ați făcut în timp ca răspuns la semnalele lor.

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film
Multimedia 
Post-it-uri
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Un exemplu din practică   

Una dintre întrebările pe care le avem ca formatori este consideră cursanții a fi important pentru 
ei și ce consideră important în cursurile pe care le organizăm. Relevanța învățării este unul dintre 
factorii motivaționali pentru cursanţi. Aceasta se leagă în mod direct și de transferul celor învățate 
către contextul activităților profesionale. Probabilitatea acestui transfer de cunoștințe poate fi 
augmentată prin oferirea confimării participanților că într-adevăr au învățat. Pentru a afla ce este 
relavant pentru cursanți și pentru a putea oferi confirmarea așteptată, este necesară oferirea de 
feedback în ambele sensuri: formatorii adună opinii din partea cursanților și oferă, în schimb, 
feedback-ul lor.

Când oamenii participă la un curs este normal să se gândească la beneficiile pe care le vor „primi” 
în termeni de „la ce renunț” și „ce am eu de câștigat”. Cursanții pot împărtăși aceste gânduri cu for-
matorul în discuții informale, în cadrul activităților de analiză a nevoilor sau în cadrul chestionare-
lor de la mijlocul sau finele cursului. Beneficii şi costuri este o modalitate de clădire a unei punţi în 
comunicarea despre „investiții” și „profit din investiție” între cursantul adult și formator, în același 
timp oferind informații utile pentru organizatorii cursului legate de cum ar putea fi regândite sau 
ajustate activitățile de formare. 
Beneficii şi costuri a fost dezvoltat pentru prima dată și pilotat în România în rândul unui grup de 
persoane înalt calificate, într-un curs de formare de formatori. Grupul avea următoarele caracte-
ristici:

Fotografie - Costuri. Pilotare  Fotografie - Beneficii. 
Pilotare 

Fotografie – Beneficii şi costuri. 
Intertestare  

Toți participanții aveau studii superioare, �
Participanții erau: profesori universitari, profesori de școală generală și liceu, un psiholog  �
școlar și un inspector școlar,
Grupul era format în mare parte din femei (erau doar doi bărbați), �
Participanții aveau vârste între 25 și 55 ani. �

Cursul de formare a fost realizat utilizând metoda învățării combinate (blended learning): 48 ore 
de pregătire față-în-față, organizate în 4 întâlniri de câte 12 ore, și 81 ore de învățare prin interme-
diul unei platforme de e-învăţare (Moodle).

Beneficii şi costuri a fost folosit în ultimele 30 de minute ale întâlnirilor față-în-față, fiecare cu du-
rata de câte 12 ore. Această perioadă a fost considerată optimă pentru că participanţii avuseseră 
ocazia să înțeleagă concepţia cursului: design, competențele vizate, organizarea practică, timpul 
și efortul necesar învățării, susținere din partea formatorului etc.

Intertestarea a avut loc în Spania cu un grup de lucrători ai unei companii de servicii de îngrijire la 
domiciliu. Participanții au fost constrânși să participe ca urmare a unor noi prevederi legate care 
obligă anumite categorii profesionale să prezinte certificate atestând parcurgerea unor cursuri de 
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formare continuă. Grupul aveau următoarele caracteristici:
era un grup de 17 persoane, toate femei, �
majoritatea participantelor terminaseră doar școala primară și o parte din ele aveau diplome  �
de liceu,
aveau vârste cuprinse între 35 și 55 ani. �

Cursantele au participat la curs în afara orelor de lucru. Cursul a durat 10 ore, organizat în 3 sesi-
uni. Strategia Beneficii şi costuri a fost utilizată la finele primei sesiuni de formare.

Diferența între grupul spaniol și cel românesc a fost nivelul de pregătire al participanților. În ciuda 
acestui fapt, motivația pentru învățare este o chestiune universală, iar strategia s-a dovedit a fi de 
ajutor indiferent de caracteristicile grupurilor. Era mai important pentru participanți să aibă un 
cuvânt de spus și să împartă controlul asupra învățării cu formatorii.

Evaluare    

Atât în faza de pilotare, cât și în faza de intertestare a strategiei, după aplicarea acesteia participanții 
și formatorii au purtat discuții legate de aspectele calitative ale aplicării strategiei.
Discuțiile din cadrul grupului român au dezvăluit faptul că strategia Beneficii şi costuri este po-
trivită pentru colectarea de feedback, oferă participanților posibilitatea de a-și face vocea auzită 
și oferă informații despre motivația participanților de a participa la cursul de formare. După lec-
turarea tuturor post-it-urilor, formatorul poate să tragă niște concluzii pe baza interpretărilor ca-
litative și cantitative. Formatorul poate identifica unele categorii semnificative de beneficii și/sau 
costuri, de pildă „timp” sub categoria costuri sau „noi metode și informații” sau „munca în echipă 
și întâlnirea cu alți oameni” la categoria beneficii. De asemenea, „atmosferă relaxată” a fost unul 
dintre cele mai des întâlnite aspecte pozitive ale formării. Au fost 4 categorii sub costuri, nouă sub 
beneficii. Itemii categorisiți ca fiind beneficii au mai inclus: certificat, structura cursului, schimbul 
de idei, rezolvarea de probleme, conținutul familiar, formatorul ca model. Costurile menționate 
au fost următoarele: implicarea emoțională, schimbarea agendei, costurile de taxi. Cunoașterea 
celor mai importante categorii poate constitui punctul de plecare pentru regândirea cursului de 
formare – s-ar putea dedica mai mult timp muncii în echipă, s-ar putea pune mai mult accent pe 
metodele noi prezentate. În cazul unui cost atât de general cum este timpul, formatorul poate 
solicita informații adiționale de la participanți, clarificări legate de ce ar putea însemna costurile 
de timp pentru participanți. Doar după explorarea mai profundă se pot aduce modificări care să 
reducă acest cost pe viitor. Costul asociat cu schimbarea agendei poate fi redus prin anunțarea 
programului cu mai mult timp în avans sau prin stabilirea unei date pentru următoarele sesiuni 
care să fie optimă pentru toată lumea. 

În cadrul grupului spaniol conținutul post-it-urilor era omogen în cadrul ambelor categorii de răs-
punsuri, beneficii și costuri. Majoritatea participanților au indicat aceleași beneficii și costuri asoci-
ate cu cursul de formare. Similitudinea răspunsurilor a scos la iveală faptul că persoanele care au 
beneficiat de curs erau în mare de acord asupra investițiilor și beneficiilor asociate cu formarea. 
Cele două aspecte citate ca fiind surse de dezamăgire pentru participante au fost înscrierea la 
curs a participantelor de către angajatorul lor și oferirea pregătirii în afara programului de lucru. 
Participantele au simțit că nu aveau control asupra procesului de învățare (nici măcar în legătură 
cu când și în ce fel), ceea ce a fost preceput ca fiind un cost. Costuri precum „timp pierdut care 
altfel ar fi fost petrecut cu familia” au fost percepute mai negativ decât în cazul unor cursuri neo-
bligatorii, alese de către participanți. Beneficiile menționate de participantele spaniole au fost ur-
mătoarele: „interes pentru cunoștințe și deprinderi noi”, „dezvoltare profesională” și „utilitate”. Un 
alt rezultat observat a fost faptul că participantele au fost toate doritoare să învețe în ciuda faptului 
că formarea nu a avut loc în condiții ideale. De asemenea, participantelor le-a plăcut activitatea 
de autoevaluare. Conceptele de costuri și beneficii au necesitate explicații la demararea strategiei 
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de autoevaluare. Toate au fost de acord că următoarele sesiuni nu pot încorpora itemii semnalați 
sub categoria costuri, cel puțin nu ca urmare a efortului formatorului. Costurile semnalate au fost 
considerate ca fiind structurale, imposibil de rezolvat de către formator.

Concluzii   

Includerea strategiei Beneficii şi costuri în structura formării a fost considerată deosebit de poziti-
vă de cursanți, de coordonatorii de proiect și de formatori. Formatorii în special au găsit această 
strategie deosebit de valoroasă și au semnalat decizia lor de a se folosi de ea pentru colectarea 
de feedback de la cursanți, precum și în monitorizare și evaluare internă pe viitor.
Această strategie poate fi folosită pentru a afla ce cred cursanții că vor avea de câștigat de pe 
urma formării. Cu această informație, un formator poate decide ce să păstreze în cursul de forma-
re, căror elemente să acorde mai multă atenție și ce componente să scurteze/ ajusteze.

Următoarele aspecte se referă la felul în care strategia este recomandată a fi folosită:
Folosiți-vă de această strategie de autoevaluare doar la finalul primei sesiuni de formare,  �
după ce participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu cursul de formare.
Oferiți feedback participanților legat de ceea ce au scris pe post-it-uri fie în cadrul unei discuții  �
după terminarea exercițiului de autoevaluare, fie în formă scrisă, printr-un text pe care să îl 
înmânați participanților la începutul următoarei sesiuni de formare. Nu uitați că acest exercițiu 
se bazează pe principiul feedback-ului în ambele sensuri.
Încercați să alocați timp acelor aspecte care au fost semnalate de participanți ca fiind ben- �
eficii.
Unele costuri nu pot fi remediate de către formator (de pildă în situații când formarea este  �
impusă de angajatori sau ca rezultat al unei scimbări de prevederi legale). Semnalați acest 
lucru și acceptați-l ca un fapt al cursului de formare.
Dacă vreun item sub beneficii sau costuri nu este suficient de clar, solicitați clarificări pe loc.  �
În cazul în care formarea este comandată de către o organizație, când face parte dintr-un  �
program acreditat, când trebuie parcurs într-un anume fel, în baza unor principii care stau 
la baza ei sau în situații similare, întrebați pe cei responsabili de formare ce fel de modificări 
sunt acceptate în design-ul acesteia și care ar fi cea mai bună modalitate de a le opera. 
Puteți solicita sfaturi din partea altor formatori privitor la felul în care să atenuați costurile  �
asociate cu formarea. Un formator cu un alt set de experiențe ar putea fi o sursă bună de 
sugestii. Ați putea întreba și participanții dacă au vreo soluție pentru a micșora costurile 
asociate cursului de formare.
Se poate întâmpla ca participanții să nu fie de acord cu categorisirea aspectelor benefice  �
și a costurilor sau se poate întâmpla ca dumneavoastră să nu fiți de acord cu categorisirea 
lor. Dacă timpul permite, solicitați-le să ajungă la o soluție de compromis și nu vă impuneți 
niciodată propriul punct de vedere. Această strategie are la bază vocea participanților și nu 
așteptările formatorului.
Explicați participanților în mod direct felul în care veți dori să acordați mai multă atenție as- �
pectelor identificate ca fiind beneficii și felul în care veți încerca să micșorați costurile asoci-
ate. Deși e bine să explicați felul în care veți aduce modificări, să nu subliniați în mod repetat 
aceste schimbări pentru că pot deveni deranjante pentru cursanţi.
Priviți această strategie inovatoare ca o metodă pentru o mai bună comunicare și o   �
imagine valoroasă despre percepțiile participanților, nu o metodă de a controla grupul cu 
care lucrați.
Dacă feedback-ul primit vă cauzează disconfort în vreun fel, oferiți un răspuns în scris  �
participanților. În acest context probabil va fi necesar să faceţi un pas înapoi și să considerați 
feedback-ul ceva de luat în considerare în design-ul și desfășurarea cursului. Cu toate că  
uneori acest lucru nu ne este foarte clar, feedback-ul este întotdeauna un dar.
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5.9. Filmul ca instrument de motivare 
(Slovacia)

Introducere – Prezentare generală   

Mai mulţi cercetători din domeniul știinţelor educaţiei au 
arătat faptul că în general elevii/ studenţii sunt mai moti-
vaţi să înveţe atunci când se recurge la folosirea unor filme. 
Unii pedagogi consideră că filmele sunt un mijloc de edu-
care a publicului, care mobilizează oamenii la dialog. 
În elaborarea strategiei inovatoare au dorit să exploatăm 
capitalul de putere al filmului ca motivator al participării 
susţinute în învăţarea pe tot parcursul vieţii. În același timp, 
am fost inspiraţi de strategia numită Activitatea de Lectură 
şi Gândire Dirijată (ALGD) (Crawford et al, 2005), care este 
o strategie populară de motivare a elevilor pentru lectura 
unor texte narative și pentru creșterea gradului de com-
prehensiune.  Am împrumutat maniera de dirijare a cur-
sanţilor în vizionarea filmului de la strategia ALGD iar textul 
l-am înlocuit cu film. Trebuie să menţionăm că unele filme 
au subtitrare, deci textul scris este prezent, acompaniat de 
sunet și imagini, ceea ce facilitează mai mult comprehen-
siunea. În elaborarea activităţii de post-vizionare, am fost 
inspirate de strategia „Interogarea autorului” (Beck et al, 
1997), pe care am transformat-o în Interogarea regizorului 
pentru a ne ajusta la noul mediu de transmitere a mesaju-
lui.

Paşii de implementare a strategiei   

Atunci când decideţi să folosiţi filmul (fie artistic, fie 1. 
documentar) ca instrument de motivare a adulţilor 
pentru învăţare, trebuie să alegeţi filmul cu grijă 
pentru a fi relevant pentru tema cursului. Odată ce 
aţi selectat filmul, decideţi unde veţi opri vizionarea 
pentru ca discuţiile să fie relevante pentru obiective-
le sesiunii. Opririle recomandate sunt la momente 
în care cursanţii pot primi un imbold pentru a gândi 
profund şi a anticipa ce se va întâmpla în continu-
area filmului.  
Decideţi ce fel de întrebări veţi adresa cursanţilor 2. 
înainte de a viziona filmul şi în timpul opririlor. 
Aceste întrebări trebuie să îndeplinească trei funcţii: 
să determine cursanţii să formuleze predicţii / să an-
ticipeze şi să explice ce anume îi face să anticipeze 
acele lucruri;  să verifice comprehensiunea; să invite 
cursanţii la interpretări personale. 
Începeţi vizionarea filmului şi opriţi înregistrarea la 3. 
momentele alese. La opriri adresaţi întrebări pre-
cum: Ce s-a întâmplat până în acest moment? Ce 
credeţi despre … (personaj din film, eveniment, 

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie  
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
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Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
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Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
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Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film
Multimedia 
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situaţie etc.)?, Ce sentimente aveţi în legătură cu…
( personaj din film, eveniment, situaţie etc.)?, Ce 
credeţi că urmează să se întâmple?, Ce vă face să 
credeţi asta?, Voi ce aţi face mai departe? Ce credeţi 
despre predicţiile / opiniile celorlalţi (participanţi)? 
Pentru ca participanţii să noteze anticipările pe care le 4. 
formulează la fiecare oprire, pregătiţi un tabel ca cel 
de mai jos (Tabelul predicţiilor). Solicitaţi participanţii 
să completeze predicţiile proprii şi argumentele lor 
în primele două coloane. După ce au vizionat frag-
mentul, solicitaţi să completeze ultima coloană.
Când aţi încheiat vizionarea, cereţi participanţilor să 5. 
poarte un dialog în gând cu regizorul filmului şi să 
noteze ceea ce au „aflat” în acest dialog imaginar. 
Iată câteva exemple de întrebări pe care participanţii 
le pot adresa în gând şi la care pot căuta răspunsurile 
proprii: Care este ideea principală / mesajul principal 
al filmului? Oare ce intenţii avea regizorul? A expri-
mat regizorul ideea respectivă în mod clar? Oare de 
ce a ales regiozorul această încheiere? Ce doreşte 
oare regizorul să gândească / creadă publicul? Ce ar 
trebui oare să înţeleagă publicul?

Tabelul predicţiilor

Ce credeţi că se va 
întâmpla? 

Ce dovezi  
aveţi?

Ce s-a întâmplat de 
fapt?

Oprire 1
Oprire 2
Oprire 3
Oprire 4
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Un exemplu din practică   

Am pilotat strategia într-un atelier organizat pentru un grup de profesori și formatori. Scopul ac-
tivităţii a fost să introducem filmul ca un mijloc didactic care poate fi utilizat pentru dezvoltarea 
gândirii critice a cursanţilor. Gândirea critică urma să se dezvolte cu precădere prin intermediul 
întrebărilor adresate în timpul vizionării și prin anticipările solicitate de la cursanţi. 
Filmul artisitic pe care l-am ales a fost „Cafea și ţigări”, episodul intitulat „Veri?”, regizat de Jim Jar-
musch. Atelier a fost împărţit în trei etape. 
În partea introductivă am recurs la o activitate de brainpooling (colectare de idei), în care partici-
panţii au trebuit să noteze ce cred despre utilizarea filmului în predare. P e o coală de hârtie, par-
ticipanţii au notat răspunsuri individuale. Apoi formatorul a adunat aceste coli și le-a redistribuit 
astfel încât fiecare să primească răspunsul unui alt cursant. După ce au citit răspunsul colegului, 
participanţii au scris comentarii și opiniile proprii referitor la răspunsul colegului (dacă erau de 
acrod sau nu cu ideile consemnate de coleg). Apoi formatorul a colectat din nou răspunsurile și 
le-a redistribuit la întâmplare, evitând ca hârtia să ajungă la persoanele care au scris deja pe ea. 
De data aceasta, cerinţa a fost ca participanţii să citească prima și a doua consemnare și, indife-
rent cu care erau de acord, să decidă care opinie era mai bine argumentată. În final, participanţii 
au primit hârtia pe care au notat iniţial, au citit adăugirile colegilor și dacă au dorit, au exprimat 
constatări, concluzii în grupul mare.   
În a doua parte a ateleirului, profesorii au urmărit filmul care a fost oprit de mai multe ori. La opriri, 
au răspuns la întrebările descrise mai sus și au completat individual tabelul predicţiilor. 
După ce au terminat de vizionat filmul, formatorul a recurs la activitatea „interogarea regizorului” 
(care este o adaptare a strategiei numite „interogarea autorului”, elaborată de Beck et al.), în care 
participanţii au fost invitaţi să poarte dialoguri imaginare cu regizorul, centrându-se pe mesajul 
filumuli. Atelierul s-a încheiat cu o discuţie de grup pentru a analiza utilizarea filmului în predare.  

În ce privește adresarea întrebărilor, sunt câteva remarci importante de consemnat. Deoarece 
este formatorul care iniţiază discuţiile, participanţii tind să răspundă acestuia. Se uită la formator și 
ascultă formatorul în timp ce ascultă mai puţin ce spun ceilalţi participanţi. Dacă dorim să purtăm 
o discuţie adevărată, trebuie să ne îngrijim să schimbăm acest model de comunicare. Este nece-
sar să fie motivaţi și implicaţi toţi cursanţii. Când participanţii se obișnuiesc cu modelul discuţiei 
„reale”, în care toate ideile sunt respectate și considerate valoroase și unde nu există un singur 
răspuns corect, atunci vor depune efort mai mare pentru a-și exprima ideile și pentru a se asculta 
respectuos.

Strategia a fost testată de către trei parteneri din proiectul CreMoLe. Interkulturelles Zentrum 
(Austria) a folosit-o cu un grup de cursanţi diferit, tineri fără locuri de muncă, care proveneau din 
familii de migranţi, cu vârste între 17-20 ani. Proiectul în care s-a folosit Filmul ca instrument de 
motivare urmărește să sprijine și să motiveze tinerii din medii dezavantajate să își îmbunătăţească 
opţiunile individuale și să își construiască o carieră profesională bazându-se pe competenţele pe 
care le au deja și dezvoltând altele noi. Strategia a fost utilizată la a doua sesiune într-o zi obișnuită 
de formare, la care activităţile au fost conduse de doi formatori. Întrebarea de bază care s-a dorit 
testată a fost dacă strategia inovatoare poate fi aplicată sistematic cu cursanţi de diferite vârste și 
pe conţinuturi diverse. De asemenea, partenerul austriac a dorit să afle care va fi impactul asupra 
grupului de tineri, care erau în principal persoane care abandonaseră școala, și care participaseră 
la cursuri de formare, dar abandoneseră și acele cursuri. Filmul utilizat a fost cel folosit și de către 
grupul din Slovacia: „Cafea și ţigări”, episodul intitulat „Veri?” de Jim Jarmusch.

Modern Didactics Center (Lituania) a testat strategia pe un grup de șapte părinţi. La început s-au 
prezentat obiectivele urmărite prin folosirea strategie, astfel ca părinţii, la rândul lor să poată folosi 
această strategie cu copiii lor de vârstă școlară. Participanţii au vizionat un fragment („Blue Gyp-
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sy”) din filmul „Copiii invizibili” de E. Kusturica. După vizionare, cursanţii au discutat după schema 
pregătită de formatori. Părinţii au primit sarcina de a alege un desen animat pe care săl vizioneze 
împreună cu copiii în maniera pe care au experimentat-o la atelier (cu opriri și predicţii).  

CESIE (Italia) a utilizat filmul ca factor de motivare înr-o activitate de învăţare de trei ore pentru 15 
cadre didactice care predau la școala primară cu clase compuse din elevi care provin din familii 
de migranţi. Cadrele didactive predau diferite discipline la diferite școli din Palermo. Toţi partici-
panţii au fost italieni, cu vârste între 25-50 ani. Atelierul în care s-a vizionat filmul a fost parte a unui 
curs de formare mai amplu care urmărește să îmbunătăţească abilităţile civice și interculturale 
ale cadrelor didactice care predau în școli cu populaţie de elevi care provin din diferite regiuni. 
Strategia a fost folosită la vizionarea unui film scurt „Acesta este fratele meu,” care redă povestea 
unui imigrant care a acostat pe insula Lampedusa. Filmul a fost oprit de trei ori, în trei puncte 
de turnură. Cursanţii au fost solicitaţi să anticipeze ce se va întâmpla în continuare, pentru a li se 
activa atât gândirea critică, cât și cea creativă. Cursanţii au primit tabelul predicţiilor, pe care l-au 
completat pe măsura vizionării și a opririlor pentru discuţii și confirmări, iar la sfârșit a avut loc o 
discuţie de evaluare.

Evaluare   

În atelierul unde s-a testat pentru prima dată strategia, cursanţii au fost activ implicaţi în toate 
cele trei părţi ale sesiunii. În a doua etapă, vizionarea filmului, întrebările au urmărit să activeze 
gândirea de ordin superior a cursanţilor (mai ales analiza). Participanţii au dezbătut foarte intens 
la fiecare oprire. S-au purtat discuţii nu doar pe marginea întrebărilor adresate de formator, ci au 
fost și linii de discuţii iniţiate de către participanţi, modelul interacţiunilor lărgindu-se astfel. Unul 
dintre tipurile fundamentale de gândire aplicată în strategia aceasta este anticiparea. În cursul 
atelierului, participanţii au trebuit să se gândească ce urmează să se întâmple în film. Predicţiile 
presupun anticipare și formulare de ipoteze, care sunt factori puternici care afectează motivarea, 
gândirea și comprehensiunea.  Ele cresc nivelul de curiozitate și conform unor autori plasează cur-
santul în rolul unui detectiv care dorește să rezolve o enigmă (Meredith, Steele, Temple, 1998) sau 
al unui cercetător care dorește să testeze o teorie. Predicţiile și formularea de ipoteze sunt factori 
esenţiali care conduc la creșterea implicării active a cursanţilor și la un nivel de comprehensiune 
superior. 

În timpul urmăririi filmului, ne ghidăm după un plan de bază, dar suntem dirijaţi și de gândurile 
celorlalţi participanţi în timp ce discutăm despre aspectele care ne indică ce urmează să se în-
tâmple în continuare. Deseori discuţiile conduc la mai multe întrebări decât ne gândisem iniţial 
că vom avea.  Tindem să adresăm întrebări deschise care nu au un singur răspuns corect. Toate 
tipurile de întrebări sunt importante, deoarece stimulează mai multe tipuri de procese de gândire 
de-a lungul unei game largi de structuri conceptuale și experienţe de învăţare. Fiecare tip de în-
trebare reprezintă un mod de gândire la un anumit nivel, care contribuie la înţelegerea mai largă 
și mai profundă. În învăţământ considerăm că motivarea cursanţilor pentru a se angaja în gândire 
complexă ar trebui să fie o prioritate. Doar astfel ne putem aștepta de la cursanţi să își dezvolte 
abilităţile de gândire și să își exploreze în continuare cunoștinţele și ideile. 

Constatările colegilor din Austria difera semnificativ de cele ale formatorilor slovaci (de la Asocia-
ţia Orava). În Austria strategia s-a utilizat cu un grup de tineri dezavantajaţi, cu un nivel de educaţie 
redus. Cu toate acestea constatările care au rezultat din intertestare pot fi utilizate pentru dezvol-
tarea ulterioară a strategiei. Conform concluziilor Interkulturelles Zentrum, strategia poate contri-
bui la construirea mediului favorabil pentru dezvoltarea gândirii critice dar pentru a avea succes, 
trebuie aplicată repetat. Pentru a avea un impact asupra comportamentelor cotidiene și asupra 
modelului de interacţiune dintre participanţi, mai ales dacă grupul este eterogen din punctul de 
vedere al abilităţilor d comunicare, trebuie să se acorde atenţie exersării abilităţilor de comunica-
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re orală. Abordarea ar putea fi mai eficientă dacă se aplică la un grup care se întrunește de mai 
multe ori, cu scopuri stabilite pe termen lung, prin încercarea de a schimba modelul de interacţi-
une orală dintre participanţi prin activarea abilităţilor de gândire mai complexe. 

Conform constatărilor celui de-al doilea grup de formatori care au intertestat strategia, părinţii 
participanţi au fost foarte interesaţi și implicaţi în parcurgerea activităţii, iar discuţiile au fost fruc-
tuoase. După aplicarea strategiei cu proprii copii, părinţii au oferit feedback formatorilor referitor 
la cele constatate. Părinţii au identificat următoarele avantaje ale strategiei:

Permite cursanţilor să privească acelaşi lucru din perspective diferite şi să vadă ceea ce nu au  �
observat singuri;
Încurajează discuţii intense, în cursul cărora cursanţii abordează diferite idei/ subiecte în pro- �
funzime; 
Modelează diferite abordări ale vizionării unor filme; �
Dezvoltă imaginaţia cursanţilor, gândirea creativă şi reflecţia; �
Oferă beneficii asemănătoare cu lectura unei cărţi; �
Permite părinţilor să interacţioneze cu copiii lor pentru o comunicare de calitate, care îi ajută  �
să îşi cunoască mai bine copiii, să înveţe despre ei; 
Stimulează gândirea, concentrarea şi atenţia la detalii. �

Dintre dezavantaje, părinţii au indicat:
Copiii nu doresc să fie întrerupţi în timp ce se uită la un film sau desen animat; �
Strategia solicită vizionarea filumuli de către părinţi în prealabil, pentru a şti unde să oprească,  �
ceea ce înseamnă investiţie de timp în plus;
Nu toate filmele se pot urmări în acest mod (cu opriri), de aceea trebuie identificate filme care  �
se potrivesc acestei abordări;
Părinţii trebuie să fie pregătiţi sufleteşte pentru vizionare; �
Necesită o potrivire bună a timpului, iar serile nu sunt întotdeauna cea mai bună perioadă a  �
zilei pentru o astfel de activitate.

Cel de-al treilea grup de formatori care au intertestat strategia au concluzionat că aceasta s-a do-
vedit foarte utilă în ceea ce privește implicarea activă a formabililor. Formatorii au apreciat faptul 
că participanţii au fost dispuși să își expună ideile; au fost deschiși în ce privește regândirea unor 
preconcepţii pe care le aveau la demararea seminarului de formare. Formatorii de la CESIE au 
exprimat faptul că graţie simplităţii sale, metoda poate fi transferată și la alte contexte de învăţare 
cu condiţia ca filmul să fie ales pentru a se armoniza cu scopul cursului de formare. Cursul pentru 
cadre didactice unde s-a testat această strategie a urmărit dezvoltarea competenţelor civice și 
interculturale ale cadrelor didactice din școlile elementare, precum și utilizarea adecvată a mijloa-
celor și materialelor didactice. Finalitatea cursului este să contribuie la succesul școlar al elevilor 
care provin din familii de migranţi. În atelierul respectiv, formatorii au urmărit să stimuleze gândi-
rea critică a acestor cadre didactice. Datorită faptului că s-a folosit artă vizuală, strategia servește 
și pentru a depăși limitele impuse de bariere lingvistice și culturale, care sunt foarte frecvent întâl-
nite în școlile cu copii din comunităţi de migranţi.

Concluzii   

Strategia numită „Filmul ca instrument de motivare” este eficientă în ce privește implicarea activă 
a cursanţilor în procese de gândire și discuţii și astfel este probabil că oferă experienţe de învăţare 
pozitive pentru adulţi, care probabil că vor dori să treacă prin astfel de experienţe pozitive și pe 
viitor în cursul învăţării pe toată durata vieţii. Motivarea de a persista în învăţare este determinată 
de curiozitatea cursantului angajat în formularea uor anticipări, ipoteze, care sunt apoi verificate 
și discutate în profunzime.
Strategia este utilă pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba maternă și în limbi 
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străine, a gândirii critice și a competenţelor de învăţare în general. Poate fi utilizată cu orice grup 
de cursanţi cu excepţia nevăzătorilor, cu ajustările solicitate de obiectivele urmărite în programul 
de formare. Este esenţial să se identifice filme care transmit ideea de învăţat și să se localizeze cele 
mai bune puncte de oprire pentru discuţii.
Deși strategia poate necesita timp relativ mult pentru pregătire, rezultatele obţinute justifică in-
vestiţia: cursanţii vor fi antrenaţi în gândire profundă, în discuţii intense și vor câștiga experienţă 
de învăţare pozitivă, care este o precondiţie pentru căutarea voluntară de oportunităţi de învăţare 
pe viitor. 
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5.10. Implicare activă în învăţarea 
despre protecţia muncii 
(Spania)

Introducere – Prezentare generală   

Cu peste 20 de ani de experienţă în oferirea de cursuri de 
formare pentru dezvoltare profesională continuă, am ob-
servat că acei cursanţi care participă la cursuri obligatorii 
(prescrise prin legislaţie ca și condiţie pentru menţinerea 
locului de muncă) sunt nemotivaţi pentru învăţare.
Când am introdus strategia inovatoare descrisă mai jos, 
scopul nostru a fost să motivăm muncitorii slab calificaţi 
să participe în continuare la programe de formare pentru 
adulţi pentru a a-și ridica nivelul de calificare. Strategia de-
scrisă mai jos a fost testată pe două grupuri ţintă diferite: 
iniţial elaborată pentru a fi utilizată cu muncitori din do-
meniul construcţiilor care luau parte la un curs de formare 
despre protecţia muncii, a fost apoi adaptată pentru un 
grup de persoane care parcurgeau un curs despre sigu-
ranţa în manipularea alimentelor.     
 
Paşii de implementare a strategiei    

Modulul introductiv al programului de formare în dome-
niul protecţiei muncii a inclus trei activităţi pricipale. 
a) Prima activitate este de lansare. Obiectivul său princi-
pal este să faciliteze intercunoașterea dintre participanţi. 
În unele cazuri, cu toate că participanţii provin de la ace-
eași firmă, ei lucrează la departamente diferite, astfel că 
o activitate introductivă de acest tip este binevenită. Al 
doilea obiectiv al activităţii este să faciliteze rememorarea 
unor experienţe profesionale legate de protecţia muncii. 
În această activitate, participanţii sunt solicitaţi să pregă-
tească un ecuson personalizat urmărind instrucţiunile de 
mai jos: (a se vedea Anexa 4)  

Scrie numele în mijlocul ecusonului.1. 
În colţul din stânga sus, scrie primul lucru care îţi vine 2. 
în minte când te gândeşti la protecţia şi siguranţa 
muncii (PSM).
În colţul din dreapta sus, scrie ceva ce ştii deja de-3. 
spre PSM.
În colţul din stânga jos, scrie motivul pentru care ai 4. 
putea să ai nevoie de cunoştinţe din domeniul PSM 
în munca de zi cu zi. 
În colţul din dreapta jos, scrie motivul pentru care ai 5. 
putea să ai nevoie de cunoştinţe din domeniul PSM 
în viaţa personală.

b) A doua activitate solicită participanţii să se gândească la 
actorii implicaţi în PSM. Aici participanţii au ocazia să abor-
deze ceea ce știu deja despre PSM din diferite perspec-
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tive, pregătindu-se astfel pentru învăţarea aspectelor noi. 
Formatorii distribuie descrierea unei situaţii legate de PSM 
(a se vedea Anexa 5: dilema). După parcurgerea textului 
cu voce tare, participanţii sunt instruiţi astfel: 
„Există şase personaje în această întâmplare: muncitorul, 
soţia, şeful, colegul, fiul şi tehnicianul de la biroul public. Vă 
rog să le ordonaţi în ordinea descrescătoare a responsabi-
lităţii pe care o poartă pentru accident.” 
După ce cursanţii întocmesc ierarhizarea personală, sunt 
solicitaţi să prezinte lista în grupul mare și să explice de ce 
au ordonat astfel personajele. Formatorul facilitează pre-
zentările și dezbaterea care urmează și poate adresa în-
trebări ajutătoare cursanţilor pentru a-și clarifica argumen-
tele. Scopul este ca la sfârșitul activităţii să existe o listă 
agreată de comun acord. 
c) A treia activitate inclusă în sesiunea introductivă urmă-
rește să antreneze participanţii să se gândească în termeni 
de riscuri și prevenirea accidentelor. De asemenea, activi-
tatea facilitează reflecţia cursanţilor despre măsurile care 
sunt necesare pentru a preveni accidentele. Se distribuie 
cursanţilor o imagine care arată diferite persoane care fac 
o serie de lucruri periculoase, riscante. Majoritatea perso-
najelor acţionează într-o manieră iresponsabilă. Cursanţii 
sunt solicitaţi să sublinieze toate acţiunile care în opinia 
lor sunt riscante. Apoi cursanţii vor lucra cu un formular 
(Anexa 6) și vor descrie riscurile pe care le-au identificat 
în imagine, accidentul care se poate întâmpla și măsurile 
propuse pentru a preveni accidentul. Rezultatele activităţii 
sunt apoi analizate. Riscurile / accidentele / măsurile iden-
tificate de participanţi la începutul programului de forma-
re vor fi comparate cu cele pe care le pot recunoaște la 
încheierea cursului. 

Competenţe şi abilităţi vizate
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
A învăţa cum să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Conştientizare şi exprimare culturală
Gândire critică
Creativitate
Iniţiativă
Rezolvare de probleme
Evaluarea riscului
Luarea deciziilor
Gestionarea sentimentelor
Factorii de motivare vizaţi
Auto-dirijare 
Implicare activă în învăţare
Control comun asupra organizării cursului
Mediu afectiv de sprijin
Aplicabilitate imediată a celor învăţate
Recunoaşterea realizărilor cursanţilor
Cursanţii vizaţi / grupurile vizate
Studenţi şi tineri
Profesori / cadre didactice
Adulţi în general
O anumită profesie
Grup mixt
Organizarea învăţării, mărimea grupului
Un singur cursant
Doi cursanţi
Grup de maxim 5 cursanţi
Grup de 5-10 cursanţi
Grup de 10-20 cursanţi
Grup de peste 20 cursanţi
Grupare mixtă
Timpul necesar
Maxim 2 ore
½ zi
1 zi
Până la 2 zile
Flexibil 
Resurse / materiale necesare
Fotocopii 
Fotografii 
Film
Multimedia 
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Un exemplu din practică   

Strategia a fost testată pe două grupuri diferite: unul cu muncitori din construcţii, și altul cu munci-
tori care lucrează cu alimente. Am ales aceste două grupuri deoarece sunt exemple relevante de 
grupuri de cursanţi care au apărut în Spania ca urmare a introducerii unor măsuri legislative care 
conduc la parcurgerea unor programe de formare obligatorii. Conform Legii 32/2006, începând 
din 2012, toţi cei care sunt angajaţi în domeniul construcţiilor trebuie să dobândească un Carnet 
profesional, care dovedește experienţa și categoria profesională a deţinătorului în sectorul de 
activitate respectiv. De asemenea, legea solicită ca muncitorii să parcurgă un număr minim de ore 
de formare în domeniul protecţiei și siguranţei muncii. În ultimul trimestru al anului 2010, sectorul 
de construcţii deţinea 8,7% din totalul forţei de muncă din Spania. Acest lucru înseamnă că noua 
reglementare legală se aplică la circa 2 milioane de muncitori în Spania. 
Pentru a dobândi Carnetul profesional, muncitorii trebuie să parcurgă un număr minim de ore 
de formare. Majoritatea muncitorilor au parcurs deja astfel de cursuri, mai ales din cauza riscului 
ridicat de accidente din domeniul construcţiiilor. Legea nouă prevede faptul că formarea trebuie 
parcursă de către toţi angajaţii indiferent de parcurgerea unor programe de formare similare în 
trecut. Ca urmare, mulţi muncitorin se înscriu la curs cu un nivel de motivare extrem de redus. 
Formarea este percepută ca un lucru neesenţial, ca o impunere din afară. 
Cu toate că legislaţia a intenţionat să reprezinte un pas înainte în a asigura accesul muncitorilor 
din construcţii la cursuri elementare de PSM, este evident că relevanţa cursului nu a ajuns la par-
ticipanţi. Pe de altă parte, acest lucru nu înseamnă că cei care participă la curs știu totul despre 
PSM, însă așteptarea lor faţă de învăţarea care are loc la curs este foarte scăzută. Este de aseme-
nea adevărat că majoritatea nu sunt la prima experienţă în ce privește cursurile de formare și 
schimbarea din legislaţie este percepută ca o procedură administrativă sau în cel mai bun caz ca 
o oportunitate de integrare a PSM în activitatea lor profesională cotidiană. 
O altă prevedere legislativă, Legea 202/2000, a stabilit că muncitorii care lucrează în domeniul 
manipulării alimentelor (fie la pregătirea alimentelor, fie la ambalare sau la procesare) trebuie 
să obţină un Certificat de manipulare a alimentelor  pentru a putea lucra în domeniu (industria 
alimentară, servicii, comerţ). În Spania, industria alimentară angajează 17% din totalul forţei de 
muncă. Aceste persoane trebuie să parcurgă un program de formare de 10 ore pentru a obţine 
certificatul mai sus numit. Nivelul motivaţiei pentru învăţare a acestor persoane este foarte asemă-
nător cu cel al muncitorilor care parcurg cursul de PSM. 

În situaţia dată, unul dintre scopurile pe care le-a urmărit prin introducerea strategiei inovatoare a 
fost să motivăm cursanţii pentru învăţare susţinută în loc să îi lăsăm să persiste în convingerea că 
parcurgerea cursului înseamnă pur și simplu să se conformeze cerinţelor legale. 

Când oamenii cred că învăţarea nu este utilă, că este pur și simplu o procedură prin care trebuie 
să treci, nu vor fi motivaţi să participe activ și să persiste în învăţare. Experimentul nostru și-a pro-
pus să schimbe această atitudine larg răspândită prin aplicarea unor pârghii identificate în prima 
etapă a proiectului CreMoLe ca având impact asupra nivelului de motivaţie: învăţarea care este 
motivantă realizează legătura dintre importanţa și relevanţa procesului de învăţare pe de o parte 
și viaţa profesională și personală a individului pe de altă parte; ea încorporează activităţi practice, 
aplicabile; se utilizează frecvent învăţarea în grupuri etc.

Considerăm că cele opt ore de formare obligatorie pentru cursul PSM prescrise prin Legea 
32/2006 și cele zece ore pentru obţinerea certificatului de manipulare a alimentelor nu sunt su-
ficiente pentru a garanta cea mai bună performanţă fie în domeniul PSm, fie în manipularea ali-
mentelor. De aceea, aceste programe trebuie să înglobeze factori motivaţionali care să asigure 
angajarea cursanţilor în procese de învăţare pe mai departe, în programe de formare care nu sunt 
neapărat obligatorii. 
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Etapa de pilotare s-a realizat pe două grupuri diferite, totalizând 19 cursanţi. Majoritatea au fost 
bărbaţi, ceea ce este un lucru predictibil în sectorul construcţiilor. În ce privește nivelul de educa-
ţie al acestor cursanţi, circa 70% terminaseră școala elementară. 80% erau din categoria de vârstă 
medie, cu un nivel de calificare redus. Deși în acest sector al economiei spaniole se regăsește 
un segment important de muncitori care provin din comunităţi de migranţi, la aceste programe 
de formare majoritatea cursanţilor au fost spanioli. Toţi erau angajaţi și compania le-a permis să 
parcurgă programul de formare în timpul orelor de serviciu. Când am elaborat strategia motivaţi-
onală, a trebuit să ţinem cont de două provocări mari: lipsa motivaţiei participanţilor și nivelul scă-
zut al competenţelor de bază. Ambele aspecte au necesitat activităţi practice care să înlocuiască 
tradiţionalele prelegeri. 

În a doua etapă de testare am lucrat cu un grup de muncitori dintr-o companie de îngrijire la 
domiciliu. De această dată grupul a fost alcătuit exclusiv din femei, 32 în totasl. 65% dintre ele își 
terminaseră studiile elementare. Ca în cazul primului grup, 75% erau persoane de vârstă medie 
(între 40 și 55 ani). Spre deosebire de celălat grup, participantele au trebuit să își folosească tim-
pul liber pentru parcurgerea cursului. 

Sesiunea introductivă gândită pentru muncitorii din construcţii a fost adaptată la nevoile acestui 
grup și s-a introdus încă o activitate (Beneficii și costuri). Astfel, a doua testare a strategiilor ino-
vatoare a inclus următoarele activităţi: prima activitate de lansare (intercunoașterea și dilema) a 
păstrat aceeași structură, dar conţinutul și întrebările s-au ajustat la domeniul manipulării alimen-
telor (a se vedea Anexele 7 și 8). În a treia activitate am introdus „Beneficii și costuri”, o tehnică 
de autoevaluare. Scopul pe care l-am urmărit a fost să colectăm feedback din partea cursantelor 
despre utilitatea percepută a formării. Participantele au fost solicitate să noteze ce au considerat 
a fi beneficii ale cursului și ce li s-a părut că sunt costuri legate de participarea la formare, iar apoi 
am discutat despre mulţumirea lor generală faţă de învăţarea care a avut loc la formare.  

Evaluare    

Cursurile în care s-au pilotat noile strategii au fost evaluate utilizând același chestionar aplicat la fi-
ecare participant. Chestionarul a urmărit să evalueze diferite aspecte ale formării, inclusiv aspecte 
de organizare, metodologie, logistică etc. Unele întrebări s-au legat specific de percepţia partici-
panţilor referitor la utilitatea celor învăţate și la aspectele legate de motivaţia pentru învăţare: În ce 
măsură consideraţi că această formare poate contribui la creşterea performanţei la locul de muncă 
actual sau viitor?, În ce măsură consideraţi că această formare a sporit cunoştinţele şi competenţe-
le care vă ajută să progresaţi pe plan profesional şi personal?, În ce măsură consideraţi că această 
formare va influenţa decizia dumneavoastră de a vă înscrie la un curs de formare viitor?  

După ce am procesat răspunsurile cursanţilor, am realizat că micile schimbări precum o sesiune 
introductivă interactivă pot spori semnificativ nivelul de satisfacţie al cursanţilor, utilitatea pe care 
o atribuie cursului și impactul perceput al acestei învăţări asupra carierei viitoare. Trebuie să subli-
niem că ceea ce am constatat se bazează și pe percepţia formatorilor. În ce privește timpul, partea 
introductivă a durat o oră din economia totală de 8, respectiv 10 ore a cursurilor la care am modi-
ficat sesiunea introductivă. Rezultatele ca atare trebuie interpretate în acest context. 

Dezvoltarea viitoare a acestei abordări inovatoare va trebui să încorporeze aspecte care să asigu-
re creșterea motivaţiei pe toată durata de livrare a cursului, nu doar în sesiunea introductivă. 
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Concluzii   

Deși strategia descrisă poate fi dezvoltată pe mai departe, concludem cu încredere că includerea 
ei în programul de formare are potenţialul de a motiva adulţii pentru a participa în programe de 
formare legate de profesia lor, chiar dacă programul de formare este obligatoriu de parcurs. 

Mai mult, suntem conștienţi că strategia pe care am utilizat-o deschide o nouă cale, care poate 
fi explorată pe mai departe de furnizorii de formare care doresc să sprijine învăţarea susţinută a 
adulţilor. Pe baza experienţei noastre, recomandăm cu convingere atât furnizorilor privaţi, cât și 
celor din instituţiile publice să utilizeze această strategie în cursuri identice sau asemănătore celor 
descrise, cu grupuri ţintă similare. Includerea strategiei inovatoare în cele două programe de for-
mare a fost evaluată ca un aspect foarte bun al programului de către participanţi, coordonatorul 
proiectului și formatorii implicaţi. Mai ales formatorii au considerat că aceste tehnici sunt foarte 
valoroase și au afirmat că le vor folosi și pe viitor, aspect deosebit de important pentru echipa de 
proiect, deoarece confirmă valoarea muncii noastre comune în CreMoLe. 
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6. Anexe

Anexa 1 – Textul utilizat la implementarea strategiei „Lectura cu predicţii”
Fragmente din Láska a dělové koule (Iubire și ghiulele) de Miloš Macourek. 

Întrebarea 1. Înainte de a citi: Judecând după titlul povestirii (Urechi de elefant), despre ce credeți 
că va fi vorba în text?  

Urechi de elefant
 Urechile mici nu sunt de mare folos: cineva care are urechi mici abia dacă poate auzi ceva 
şi nici măcar nu îşi dă seama dacă îi mai ticăie ceasul sau nu. Pe de altă parte, urechile prea mari 
sunt o pacoste. Elefanții au urechi uriaşe şi nici nu vă dați seama cât de mult suferă. (Oprirea 1)

Întrebarea 2. De ce credeți că suferă elefanții din cauza urechilor uriașe?  
Întrebarea 3. Despre ce credeți că va fi vorba în următorul fragment al textului?

 Când elefanții sunt încă mici, urechile lor sunt cam de mărimea urechilor voastre. Aud fluiera-
tul trenului în depărtare şi bâzâitul bondarului. Aud cântecul păsărilor şi zgomotul picăturilor de ploa-
ie; aud totul şi nu consideră că acest lucru este special. De fapt, ce e special în legătură cu asta?
 Pe măsură ce elefanții cresc însă, urechile le cresc din ce în ce mai mult şi aud din ce în ce 
mai multe. Le place la început şi se conversează între ei spunând: ai auzit cum se decojeşte tencu-
iala pe peretele acela? Oare unde o fi peretele acela, că doar nu prea sunt ziduri pe aici? 
 Urechile cresc în continuare. Încep să semene cu piațetele din orăşele, iar elefanții aud atât 
de multe lucruri încât le pierd socoteala. (Oprirea 2)

Întrebarea 4. În acest fragment, ce idei suprizătoare sau speciale ați întâlnit?
Întrebarea 5. În timp ce citiți următorul fragment, încercați să folosiți toate simțurile pentru a 
percepe sensurile: imaginați-vă lucrurile descrise, mirosiți-le, folosiți-vă auzul și simțul tactil. Fiți 
conștienți de gândurile care vă trec prin minte și asocierile pe care le faceți.

 Doi elefanți adulți se plimbă prin iarba înaltă; Nu se mişcă nimic prin jurul lor, pe tot orizontul 
pe care ochii lor îl pot cuprinde. Un elefant mic ar spune că e linişte totală, dar cei doi elefanți adulți 
aud zgomotul unui lift, strigăte pe coridor, un radio care zbiară, farfurii care se sparg, plânsete şi 
reproşuri, o uşă trântindu-se, un bebeluş care plânge, înjurături, împuşcături, sirena unei ambulanțe; 
aud totul în timp ce se plimbă prin iarba înaltă, unde nimic nu se mişcă cât vezi cu ochiul. 
 Elefanții ar vrea să poarte o discuție, dar nu pot; nu se aud unul pe celălalt şi nu mai suportă, 
aşa că aleargă să-şi astupe urechile cu nişte vată; dar unde să găseşti atâta vată pentru urechile ace-
lea mari? Sunt prea mulți elefanți şi  e prea puțină vată în lume – ar trebui să producem cu toții doar 
vată ca să ajungă pentru toți elefanții – şi elefanții, pe măsură ce cresc, devin tot mai furioşi; nu ți-aş 
dori să te întâlneşti cu un elefant bătrân furios. Îl poți recunoaşte de la depărtare, alergând prin iarba 
înaltă, deoarece crede că scapă de sunet; apoi îşi dă seama că nu e cale să scape şi se pune pe suflat 
din trompă, făcând zgomot mare ca să întrerupă măcar pentru o vreme zgomotul pe care nu-l mai 
poate asculta. (Stop 3)

Întrebarea 6. Ce părere aveți despre acest fragment? 
Întrebarea 7. Ce asocieri ați făcut? Ce gânduri v-au trecut prin minte?

 În asemenea momente elefanții adulți şi-ar dori să fie mici, ceea ce elefanții mici nu vor 
înțelege niciodată. (Oprirea 4)

Întrebarea 8. Despre ce este vorba în text? De ce credeți asta? 
Întrebarea 9. Textul se încheie așa cum v-ați șteptat? Care sunt asemănările / deosebirile între 
așteptările voastre și încheierea textului? 
Întrebarea 10. Comparați-vă anticipările formulate înainte de a citi textul cu reflecțiile de la 
sfârșit.
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Anexa 2 – Lista de verificare utilizată în strategia „Abilităţi de bază pentru discuţii de 
grup”
LISTĂ DE VERIFICARE – COMPETENŢE NECESARE PENTRU 
PARTICIPAREA EFICIENTĂ LA DISCUŢII DE GRUP / DEZBATERE
     FORMULAR DE AUTO- ŞI INTER-MONITORIZARE

Competența Cum se manifestă

Am exersat 
asta / am 

folosit 
asta sau o 
expresie 
asemă- 
nătoare

Am observat 
că alții au 

exersat asta 
/ au folosit 
asta sau o 
expresie 

asemănătoare

ASCULTARE 
ACTIVĂ

Urmăresc atent vorbitorul, filtrez ceea ce se spune 
prin propria gândire (reacționând în principal non-
verbal)

Rezum în gând ideile principale

Notez aspectele esențiale, ideile valoroase, întrebări 
la care voi căuta răspunsuri; mă pregătesc să  
intervin

VERIFICAREA 
ÎNȚELEGERII

În caz de nevoie, solicit clarificare

- Ați putea să clarificați (ce înțelegeți prin...)?

În caz de nevoie, solicit exemplificare sau confirmare 
a corectitudinii exemplului propriu

- Ați putea să dați un exemplu...?
- Un exemplu de ... ar putea fi...?

(mai ales în grup restrâns, în caz de nevoie) Reformu-
lez ca să verific că am înțeles corect

- Cu alte cuvinte... / din câte am înțeles ...
- Am înțeles din ceea ce ați spus ...
- Asta vroiați să spuneți...?

REACȚIE 
CONSTRUCTIVĂ 
LA CELE SPUSE DE 
ANTEVORBITORI 

Exprim acord (parțial) sau dezacord

- (Nu) Sunt de acord (parţial) cu ideile ... 
- (Nu) Înţeleg / accept argumentul / punctul de ve-
dere al ...

Subliniez, întăresc cele spuse deja

- Aş dori să subliniez / întăresc cele exprimate ...

Adaug la cele spuse de către antevorbitori

- Aş adăuga la cele spuse de ...

Exprim opinii, păreri, judecăți

- (Nu) Cred că (este potrivit să) ...

ADOPTAREA 
UNEI POZIȚII 
ARGUMENTATE 

Îmi exprim sprijinul (sau opoziţia) faţă de o idee

- (Nu) Sprijin ideea ... / (Nu) Sunt pentru ... 
Concluzionez reluând ideile / argumentele princi-
pale sintetic

- În concluzie, pe baza ...
- Cântărind cele spuse/ cele de mai sus, ...
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Anexa 3 – Formularul de colectare a feedback-ului folosit la testarea strategiei 
„Abilităţi de bază pentru discuţii de grup”

Stimați participanți,
Întrebările de mai jos vă sunt adresate în cadrul unui demers al ALSDGC România (partener al 
Consorțiului Internațional RWCT) inițiat în proiectul Create-Motivate-Learn (CreMoLe).  Pornind de 
la dorința de a testa modalități inovative care conduc la motivarea adulților pentru învățare susținută 
de-a lungul întregii vieți, ne-am propus să urmărim în ce măsură explicitarea competențelor şi 
exemplificarea limbajului care poate fi folosit pentru a participa la o discuție sau dezbatere sunt 
utile din punctul de vedere al angajării mai facile a participanților în activități de învățare în grup. 
 
Vom respecta cu strictețe anonimatul răspunsurilor dumneavoastră. Apreciem în mod deosebit 
sinceritatea acestor răspunsuri. Vă mulțumim pentru deschiderea de care dați dovadă răspunzând 
la aceste întrebări şi pentru atitudinea cooperantă.  

Pe o scară de la 1 la 10, unde 1=deloc și 10=foarte mult, în ce măsură considerați că docu-1. 
mentul intitulat Competențe necesare... a contribuit la participarea dumneavoastră sporită la 
discuțiile din cadrul conferinței/ grupurilor de lucru? Încercuiți numărul care reflectă cel mai 
bine situația dumneavoastră.

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vă rugăm să explicați pe scurt alegerea:

Pe o scară de la 1 la 10, unde 1=deloc și 10=foarte mult, în ce măsură considerați că veți 2. 
folosi competențele descrise în documentul mai sus numit în cadrul unor activități de 
învățare / interacțiuni de grup viitoare? Încercuiți numărul care reflectă cel mai bine situația 
dumneavoastră.

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vă rugăm să explicați pe scurt alegerea:

Pe o scară de la 1 la 10, unde 1=deloc și 10=foarte mult, în ce măsură considerați că este 3. 
motivant să știi cum să interacționezi eficient atunci când participi la activități de învățare în 
grup? Încercuiți numărul care reflectă cel mai bine situația dumneavoastră.   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vă rugăm să explicați pe scurt alegerea:

Vă rugăm să folosiți spațiul de pe verso pentru a adăuga comentarii, observații, sugestii.4. 



Anexa 4 – Ecusonul pentru activitatea „Implicare activă în învăţarea despre protecţia muncii”

Ce îţi sugerează protecţia muncii?

(scrie primul cuvânt care îţi trece prin minte 
când te gândeşti la protecţia muncii)

Ce ştii despre protecţia muncii?

(Într-un cuvânt, exprimă ceea ce ştii despre 
protecţia muncii)

NUMELE

Cum poţi utiliza ce ştii despre protecţia 
muncii în munca ta?

(Un lucru care ţi se pare util în activităţile 
cotidiene din protecţia muncii)

Cum foloseşti cunoştinţele despre protecţia 
muncii în viaţa personală  ?

(Un lucru pe care îl găseşti util în viaţa 
personală cotidiană)
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Anexa 5 – Dilema de discutat în activitatea „Implicare activă în învăţarea despre 
protecţia muncii”

Un muncitor în construcţii este pe punctul de a pleca la serviciu. Când spune la revedere familiei, 
fiul îi spune: „Tată, ai uitat să-ţi iei ghetele de lucru.” Muncitorul îi răspunde: „Nu-ţi face griji, fiule, 
nu e mare problemă dacă le uit câteodată.” Băiatul insistă, iar bărbatul o întreabă pe soţia: „Știi 
unde îmi sunt ghetele?“ Ea răspunde că nu știe și că e în întârziere de la serviciu, așa că nu are timp 
să-l ajute să caute ghetele.

Apoi muncitorul decide să plece ca să nu întârzie. Înainte să plece, îi spune fiului său: „Nu-ţi face 
griji, nu e obligatoriu să le port.” Când ajunge la șantier, își amintește de ce a spus fiul său și merge 
să vorbească cu șeful de șantier. Îi explică situația și îl întreabă dacă în mod excepțional ar putea 
să împrumute o pereche de ghete (cu talpă de oțel). Promite să le returneze la sfâtșitul zilei.
Șeful de șantier îi răspunde că ghetele au fost împărțite de către companie la începutul anului și 
compania nu e obligată să asigure mai mult de o pereche pe an.

Răspunsul nu îl mulțumește și decide să meargă mai departe. Își amintește că este un Birou de 
Protecția Muncii și Prevenția Accidentelor în apropiere. Câteodată persoane de la acel birou vin să 
împartă broșuri informaționale și fluturași despre tema respectivă.  Muncitorul decide să meargă 
să îi întrebe. Când explică situația tehnicianului care lucrează la acel birou, acesta îi spue că nu 
poate face nimic în această situație. Compania este responsabilă pentru asigurarea echipamen-
tului de protecția muncii necesar pentru efectuarea muncii. Se scuză că nu pot face nimic pentru 
muncitor. 

Muncitorul își dă seama că a pierdut destulă vreme cu această chestiune și decide să se întoarcă 
la serviciu. Două ore mai târziu, în timp ce muta niște materiale de construcție pe șantier, calcă pe 
niște cuie și pe niște unelte ascuțite pe care un coleg le-a lăsat pe podea. Ca urmare, muncitorul 
se accidentează grav și piciorul rănit nu-i va permite să umble fără să șchiopăteze niciodată. 
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Anexa 6 - Riscuri / Accidente / Măsuri – fişă de lucru pentru activitatea „Implicare activă 
în învăţarea despre protecţia muncii”   

RISC
Enumeră riscurile pe care le 

identifici în imagine.

ACCIDENT
Scrie accidentul care ar putea 
fi cauzat de fiecare factor de 

risc. 

MĂSURI DE PRECAUŢIE
Scrie cum ar putea fi 

evitat accidentul. 



Anexa 7 – Ecusonul și dilema pentru activitatea „Implicare activă în învăţarea despre manipularea alimentelor”

Ce îţi sugerează manipularea alimentelor?
(Scrie primul cuvânt care îţi vine în minte 

când te gândeşti la manipularea  
alimentelor)

Ce ştii despre manipularea alimentelor?

(Într-un cuvânt, exprimă ceva ce ştii  
despre asta)

NUMELE

Cum vei folosi aceste cunoştinţe  
în munca ta?

(Numeşte un lucru pe care crezi că îl vei 
valorifica în munca ta cotidiană)

Cum vei folosi aceste cunoştinţe  
în viaţa personală?

(Numeşte un lucru pe care crezi că îl vei 
valorifica în viaţa personală)
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Dilemă

Juan pornea spre serviciu când copilul lui de 2 ani lua micul dejun în bucătărie. Când Juan s-a 
aplecat spre băiețel să îl pupe, acesta se juca cu un cuțit și l-a rănit pe tatăl său. Putea să fie mai 
rău, dar din fericire Juan avea doar o rană mica și nu părea ceva periculos. 

Fără să acorde multă atenție întâmplării, Juan a plecat repede pentru că nu vroia să întârzie la 
abator, unde lucra. Totuși, când a ajuns la abator, i-a pomenit șefului său de accidental de acasă 
și i-a mai spus că nu ar trebui să lucreze la secția de tranșare a cărnii de pui în ziua aceea. Tăietura 
lui Juan nu arăta rău, dar când folosea cuțitul, rana sângera mai tare și mâna îl durea. Managerul 
i-a spus lui Juan că nu era posibil să schimbe cu cineva de la altă secție pentru că aveau puțini 
muncitori în ziua aceea. Șeful i-a spus lui Juan să poarte mănuși pentru a nu sângera pe carnea pe 
care o tranșa și că totul va fi bine. 

După cinci ore de lucru la tranșatul cărnii de pui, mâna îl durea foarte tare și la o mișcare mai obo-
sită, cuțitul alunecă în mâna lui Juan și tăind prin mănușile de protective, acesta s-a rănit din nou. 
Sângele lui Juan a stropit mai multe bucăți de carne de pui. Deși a raportat imediat accidental, 
banda rulantă nu s-a oprit. Juan s-a dus apoi la cabinetul medical ca să fie pansat.
 
În ziua respectivă abatorul a fost vizitat de un inspector al poliției sanitare. Nu era pentru prima 
data când inspectorul se afla la abatorul acesta. Inspectase acest abator de mai multe ori și gă-
sise totul în perfectă ordine. De aceea, în această zi a decis să scurteze inspecția și nu a mers și 
la banda rulantă. Cu cât mai repede termina inspectarea abatorului, cu atât mai repede se putea 
întoarce la birou unde îl aștepta o grămadă de muncă. 

Carnea de pui care fusese stropită cu sângele lui Juan a fost distribuită spre vânzare. Angela a 
cumpărat un pachet de carne de pui. Ea era tot timpul în grabă: pleca de la serviciu, cumpărături, 
lua copiii de la școală etc. A discutat cu soțul ei de mai multe ori cum ar trebui să împartă sarcinile 
gospodaăriei mai bine, da rniciodată nu au reușit să se înțeleagă și astfel ea avea de alergat din-
tr-o parte în alta. 

În ziua aceea, când Angela a ajuns acasă, a sunat telefonul; era dentistul care îi amintea de pro-
gramarea pe care o făcuse. Angela uitase complet de programare și avea acum mai puțin de ju-
mătate de oră ca să ajungă la cabinet. Așa că a lăsat cumpărăturile în bucătărie și a plecat fără să 
mai pună cumpărăturile în frigider gândindu-se că se va întoarce curând.   

La câteva zile după această întâmplare, Angela a servit la prânz carne de pui care fusesă prima 
dată stropită cu sângele lui Juan și apoi lăsată la aer fără să fi fost refrigerată. Noaptea, toată fa-
milia s-a îmbolnăvit. Toți au trebuit să meargă la spital și cea mai gravă stare a avut-o fiica Angelei 
care a stat la spital o săptămână. După mai multe investigații, diagnoza a fost “Intoxicație cauzată 
de factor necunoscut.” 

Dintre cele 6 personaje din întâmplare: Juan, fiul lui Juan, managerul lui Juan, inspectorul 
sanitar, Angela şi soțul Angelei, care este responsabil pentru intoxicație? 

Ordonați cele 6 personaje în funcție de gradul de responsabilitate, de la cel mai înalt la cel 
mai scăzut grad.
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Anexa 8: Programa cursului „Abordarea biografică”

Activităţile descrise mai jos nu trebuie abordate în ordinea în care sunt prezentate mai jos. Sunt 
numeroase posibilităţi de ajustare: ordinea temelor poate fi schimbată sau unele teme pot fi igno-
rate. Programul nu trebuie văzut ca ceva ce trebuie „acoperit” ci mai degrabă ca un cadru în care 
se pot include diverse teme. Practica abordării biografice presupune cunoștinţe și abilităţi care 
depășesc pe cele ale cadrelor didactice cu formare de bază. Sunt necesare cunoștinţe din dome-
niul psihologiei și competenţe de consiliere. De asemenea, o bună cunoaștere a sinelui și experi-
enţe personale cu abordarea biografică sunt un mare avantaj în realizarea acestui demers.

Paşi/activităţi Scop Metode/Mijloace

Abordarea biografică - introducere

Autoreflecţie Construirea de sensuri Povestire 

Metafora “ „Viaţa ca o călăto-
rie”

Privire asupra vieţii ca ceva ce poa-
te fi modelat 

Asocieri, filosofare

Preţuirea experienţelor Lărgirea viziunii asupra resurselor Interacţiune, pictură, povestire, 
sculptură

Origine

Familia de origine Realizarea unui arbore genealogic Interviuri

Membrii familiei Colectarea de povestiri, povești, 
întâmplări

Interviuri

Imagini specifice de gen Vizualizarea membrilor familiei Interviuri (povești despre mem-
brii familiei)

Cine aparţine de comunitatea 
mea?

Caracterizarea comunităţii Elaborarea unui afiș

Resurse

Persoane resursă Își amintesc despre persoane care 
le-au sprijinit și le-au încurajat 
de-a lungul vieţii

Povestiri despre contribuţia 
acestor persoane

Tradiţii, valori Selectarea valorilor – ce vrei să 
menţii/ de ce vrei să te debara-
sezi?

Prezentarea / desenarea unor 
simboluri

Modele de rol Prezentarea unor modele de rol Fotografii, cărţi, filme

Succesul și gestionarea difi-
cultăţilor

Analiza aspectelor comune ale 
experienţelor bune și ale celor 
dificile

Desenarea unor imagini, po-
vestiri

Resurse personale Conștientizarea surselor de ener-
gie personală

„Patru colţuri“ – o metodă de 
lucru pentru a discuta diferite 
opţiuni 

Identitatea

Părţile componente ale iden-
tităţii

Numirea părţilor „tortului identi-
tăţii” 

Vizualizarea diferitelor subiecte 
(asemănări, contradicţii) – discu-
ţie de grup

Autopercepţia grupului 
(identitatea de grup)

Înţelegerea felului în care ne auto-
definim și cum definim pe alţii

Discuţii despre cum se formea-
ză identitatea de grup (viziona-
rea unui film)

Unicitatea individului Împărtășirea unor obiecte care ne 
reprezintă 

Conștientizarea caracteristicilor 
(abilităţi, talente); activitate de 
grup sau în perechi 

Perspective interactive refe-
ritor la diverse aspecte ale 
identităţii

Legătura dintre mediu și stilul de 
viaţă personal (activitate cu meta-
fora copacului) 

Activitate individuală sau de 
grup
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Paşi/activităţi Scop Metode/Mijloace
Cărarea vieţii
Cărarea mea în viaţă Înţelegere a cărării vieţii, a legă-

turilor din viaţă
Călătorie imaginară, discuţii 
despre impresii

Viziune, scopuri în viaţă Gestionarea planurilor „mari”  Călătorie imaginară, discuţii 
despre impresii

Curaj și stimă de sine Depășirea barierei obișnuiţei Povestire, discuţii 

De ce am nevoie pentru a 
putea merge în „această” 
direcţie?

Motivare, diverse proverbe (de 
ex. O călătorie de 1000 de mile 
începe cu primul pas)

Discuţii: Ce ne spun aceste 
proverbe?

Harta pașilor următori Proiectarea și planificarea pași-
lor următori în termeni concreţi  
(scrierea planului)

Marcarea poziţiei prezente 
și trasarea itinerarului spre 
scopuri

Sugestii metodologice

Permiteţi participanţilor să îşi aleagă un tutore personal pentru munca în perechi; astfel  �
protejaţi interacţiunile personale. Monitorizaţi colaborarea pentru a detecta semnele timpurii 
ale oricărui disconfort.
Regula nr 1 a abordării biografice este că cel care învaţă este cel care decide cât doreşte să  �
împărtăşescă despre viaţa lor personală. Formatorul nu trebuie să preseze cursantul şi nu e 
voie să încerce să ghicească ce nu doreşte să spună cursantul.
Povestirile pe care formatorul decide să le folosească pot fi adaptate în funcţie de nevoile  �
specifice ale grupului sau ale atelierului. 
Atât temele, cât şi abordarea metodologică pot fi adaptate, ajustate, completate. �
Materialele care se folosesc includ cărţi de joc cu imagini diverse, care permit asocieri şi reali- �
zarea unor punţi emoţionale; ele pot fi un set de cărţi cu feţe umane: feţe diferite de bărbaţi, 
femei, copii.
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Anexa 9 – Testarea şi intertestarea strategiei „Cafenea online pentru învăţarea limbilor 
străine” 

Tipul cursului de 
limbă străină

Curs intensiv
Curs seral 

pentru tineri 
iberika

Curs seral cu 
un grup de 

persoane de 
diferite vârste şi 

abilităţi TVV

Curs seral cu 
un grup de 

persoane de 
diferite vârste şi 

abilităţi TVV
Numărul 
cursanţilor:

3 5 2 grupuri de câte 
12 participanţi

10 participanţi

Categoria de 
vârstă:

18 20 – 30 35 – 55 30 - 50

Limba străină: Spaniolă (A0-A1) Engleză (A1/A2) Engleză pentru 
afaceri 

Engleză

Intensitatea 
cursului: 

Curs intensiv de 2 
săptămâni 
(30h/săpt)

Odată pe 
săptămână, 
90 min

Odată pe 
săptămână, 
90 min;

Odată pe 
săptămână, 
90 min

Motivaţia pentru 
învăţarea limbii:

Participare la 
program de 
schimb într-o ţară 
vorbitoare de 
limba spaniolă

Pentru locul de 
muncă, pentru 
călătorii, pentru 
plăcerea de a 
învăţa limba 

Pentru locul de 
muncă 

Pentru locul de 
muncă, pentru 
călătorii, pentru 
plăcerea de a 
învăţa limba

Tipul de 
platformă 
E-learning cu 
care s-a utilizat 
cafeneaua online

O dată O dată Platformă 
comercială 
achiziţionată de 
la o companie 
specializată 

O dată

Utilizarea 
cafenelei online:

voluntară voluntară obligatorie voluntară

Competenţe IT: bune bune bune medii

Teme abordate în 
cafeneaua online 

hobby-uri 
comune

vacanţe, 
gramatică

sporturi,  
hobby-uri

sporturi,  
hobby-uri

Feedback de 
la participanţi 
despre utilizarea 
cafenelei online:

Foarte bun; 
motivare sporită 
pentru învăţarea 
limbii

Bun, după câteva 
dificultăţi la 
început

Bun, mai 
ales datorită 
obligativităţii 
utilizării

Impresii mixte
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Anexa 10 - Screenshot al discuţiilor de pe cafeneaua online utilizată la cursul de 
spaniolă intensiv (etapa de pilotare)
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Anexa 11 - Screenshot al discuţiilor de pe cafeneaua online utilizată la cursul seral de 
limba engleză (etapa de intertestare)
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Formular de feedback

Către RWCT International Consortium
Str. Luceafărului 6/22
400343 Cluj-Napoca
România
office@rwctic.org  

Feedback de la:
Numele: __________________________________
Organizaţia: _____________________________
Adresa: __________________________________

Am utilizat următoarele metode, tehnici sau activităţi de învăţare în formare: ___________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Am utilizat metoda, tehnica sau activitatea de învăţare în formare pe tema:  ____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

După utilizarea metodei / tehnicii / activităţii de învăţare am ajuns la următoarele concluzii:  _____
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(dacă aveţi nevoie de spaţiu mai mult, vă rugăm să vă scrieţi reflecţiile pe o foaie separată)

Am operat următoarele adaptări  _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
deoarece ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
În opinia mea / noastră, acest ghid este  __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(Vă rugăm să vă 
argumentaţi părerea despre ghid.)

Anexez următoarele documente (materiale, resurse, feedback din partea participanţilor etc.) care 
pot fi relevante pentru înţelegerea concluziilor la care am ajuns:  _____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Vă mulţumim pentru sprijin!



Proiectele multilaterale Grundtvig sunt un tip specific de proiecte 
europene de anvergurã derulate în cadrul Programului de învãþare 
pe tot parcursul vieþii. Aceste proiecte reunesc organizaþii ºi instituþii 
din diferite þãri europene cu scopul de a dezvolta abordãri ºi 
instrumente inovatoare pentru educaþia adulþilor. 
Proiectul CreMoLe, prin intermediul acestui ghid care prezintã o 
colecþie de modalitãþi inovatoare de motivare a adulþilor pentru 
învãþare, sprijinã formatorii în eforturile lor de a îndepãrta barierele 
din calea participãrii la educaþie a adulþilor ºi de a îmbunãtãþi 
calitatea educaþiei adulþilor prin mai buna lor motivare pentru 
învãþare susþinutã. 
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