Capitolul 1

1.1.

DEFINIȚII
STANDARDELE OCUPAŢIONALE sunt documente care definesc în

termeni de competenţe cerinţele necesare pentru realizarea eficientă a activităţilor
într-o ocupaţie (se mai numesc şi standarde de aptitudini sau standarde de
competenţă) Standardele ocupaţionale cuprind unităţi de competenţă, grupate în
arii de competenţă.
COMPETENŢA reprezintă capacitatea de a aplica, combina şi transfera
cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza
activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul
ocupaţional.
UNITATEA DE COMPETENŢĂ defineşte o activitate majoră cu un
rezultat concret (produs sau serviciu). Titlul unităţii de competenţă trebuie să fie
clar şi concis. Unitatea de competenţă cuprinde o scurtă descriere a scopului
activităţii enunţate, elemente de competenţă, criterii de realizare, o gamă de
variabile şi un ghid pentru evaluare.
ELEMENTELE DE COMPETENŢĂ cuprind activităţile cheie pe care
un angajat trebuie să le realizeze pentru a îndeplini complet competenţa enunţată
în unitate. Fiecărui element îi corespund unul sau mai multe criterii de realizare.
CRITERIILE DE REALIZARE a elementelor de competenţă descriu
repere calitative asociate cu rezultatele obţinute sau cu îndeplinirea reuşită a
activităţilor din elementele de competenţă.
EVALUAREA COMPETENŢELOR profesionale este procesul de
colectare a informaţiilor necesare pentru stabilirea competenţei şi judecarea lor în
raport cu cerinţele standardului.
În acest context, evaluarea poate fi normativă sau criterială.

EVALUARE NORMATIVĂ presupune că activitatea şi rezultatele unei
persoane se analizează în raport cu anumite valori prestabilite: de timp, calitate,
număr de itemi realizaţi (rezolvaţi corect), cantitate de produs realizat etc.
EVALUAREA CRITERIALĂ cere ca analiza activităţilor şi rezultatelor
unei persoane să se facă în raport cu criteriile de realizare definite de un standard.
Esenţa utilizării standardelor, ca referenţial pentru evaluare, este aceea de a pune
în evidenţă faptul că o persoană este capabilă să realizeze activităţile şi să obţină
rezultatele aşteptate aşa cum sunt descrise în standard.
SCOPUL standardelor ocupaţionale este de a oferi repere clare, de ordin
calitativ, privind îndeplinirea corespunzătoare a activităţilor specifice locului de
muncă.
AVANTAJELE utilizării standardelor ocupaţionale sunt:
- dezvoltarea programelor de pregătire profesională iniţială şi continuă
adaptate cerinţelor locurilor de muncă.
- îmbunătăţirea calităţii conţinutului cursurilor de formare profesională.
- recunoaşterea competenţelor profesionale indiferent de modul în care au
fost dobândite.
- asigurarea transferabilităţii competenţelor de la un domeniu de activitate la
altul.
Standardele ocupaţionale sunt o sursă de informare valoroasă pentru
elaborarea programelor de formare profesională. Un standard ocupaţional
furnizează date care pot fi folosite în trei mari domenii ale formării:
- determinarea obiectivelor de referinţă;
- elaborarea conţinutului programului de formare profesională;
- stabilirea criteriilor şi metodelor de evaluare a competenţei.

1.2.

OBIECTIVE
OBIECTIVUL GENERAL al programului de formare se referă la ceea ce

dorim să furnizăm participantului, altfel spus topicul programului sau al
modulului.
OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ descriu deprinderile şi cunoştinţele pe
care trebuie să le dobândească participantul în urma parcurgerii unui program de
formare pentru a fi capabil să îndeplinească activităţile descrise în standardul
ocupaţional. Ele rezultă din interpretarea informaţiilor conţinute în standardul
ocupaţional
Obiectivele de referinţă pot fi formulate în diferite moduri. Componentele
principale ale obiectivelor de referinţă sunt:
- Acţiuni - Ce se aşteptă ca o persoană să fie capabilă să facă la sfârşitul
programului de formare?
- Situaţii – Care sunt situaţiile în care o persoană realizează acţiunile
descrise?
- Calitate - Care este nivelul de calitate aşteptat?
- Cunoştinţe şi raționamente - Ce trebuie să ştie şi să înţeleagă o persoană
pentru a desfășura o activitate cu competență?
Obiectivul unui program este rezultatul anticipat care urmează să fie atins.
Este obligatoriu ca fiecare program să aibă cel puţin un obiectiv – un rezultat
concret la care se doreşte să se ajungă.
Este o afirmaţie privitoare la cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile pe care
participanţii trebuie să le demonstreze la sfârşitul cursului; acestea îl conduc la
realizarea scopului.
În procesul de pregătire al unui program de formare, etapa de stabilire a
obiectivelor programului poate fi una din cele mai dificile sarcini. În acest proces
există trei elemente majore de care trebuie să se ţină seama:
- 1. Unde vreţi să ajungeţi? (obiectivele programului determinate de nevoile
identificate);

- 2. Cum vreţi să ajungeţi acolo? (forma de pregătire, personalul, bugetul,
marketing, planuri de instruire, detalii logistice);
- 3. Cum veţi stabili dacă aţi ajuns acolo? (evaluarea programului).
Următoarele întrebări sunt utile în analiza obiectivelor, din punctul de
vedere al clarităţii.
Cine va face acțiunea? - Obiectivele trebuie formulate în termeni de performanţa
ai celui care învaţă.
Ce va face cel care învață? - Obiectivele se formulează în termeni de
comportamente observabile și măsurabile ( va aplica, va demonstra, va enumera,
va identifica, va descrie, va enunţa, va rezolva).
În ce condiții va performa cel care învață? Există două elemente care trebuie
luate în considerare: - Mijloacele asigurate participantului, ca şi ceea ce îi este
interzis (Ex: dictionar; formulare, carti de referinţa etc.);
- Situaţia în care se aşteaptă dobândirea comportamentului (Ex: atunci când
se confruntă cu o situație neobişnuită; atunci când moderează o întâlnire etc.)
Care este nivelul de competență/preocent prevăzut? - Obiectivul poate fi
formulat în termeni de număr/ procentaj de itemi corecţi, de schimbare a scorului
obţinut într-un formular de sondare de atitudini, dar și în termeni de timp.
Când se așteaptă să fie demonstrat respectivul comportament? - Acest
element este formulat de obicei în termeni de durata a experienţei în cadrul
instruirii (Ex: la sfârşitul sesiunii, după un anumit număr de sesiuni etc.)

1.2.1. Criterii de formulare a obiectivelor
Când definim un obiectiv trebuie să stabilim dacă aceasta este:
- S = specific şi simplu;
- M = măsurabil;
- A = adecvat;
- R = realist şi relevant, să poată fi integrat în situaţii reale din viaţa
profesională;

- T =încadrat în timp;

1.3.

SCOPUL ȘI INDICATORII DE MĂSURARE A PROGRAMULUI
DE FORMARE

Scopul unui program este o afirmaţie generală cu privire la rezultatele instruirii
pe care o realizăm; formularea lui este cuprinzătoare şi legată de o nevoie sau mai
multe ale comunităţii, ale unei instituţii, ale unui grup.
Indicatorii de măsurare a rezultatelor (a performanţelor) sunt de trei tipuri:
- indicatori ai resurselor (financiare, umane, materiale);
- indicatori ai rezultatelor (cantitativi şi calitativi);
- indicatori ai eficienţei (raportează costurile la rezultate).

1.4.

ORGANIZAREA PROCESULUI DE FORMARE

1.4.1. Conceperea cursului
Presupune îmbinarea mai multor informaţii: formatorul cunoaşte în acest
moment ceea ce organizatorul doreşte de la curs, precum şi dorinţele de pregătire,
trebuinţele, profilul personal şi nivelul de pregătire ale fiecăruia dintre
participanţi;
Elemente urmărite în conceperea cursului
- formularea scopului
- enunţarea unor obiective fezabile
- definirea subiectelor de abordat;
- identificarea metodelor de predare;
- stabilirea mijloacelor prin care se pot atinge obiectivele;
- program cu sugestii pentru durata fiecărei sesiuni (împărţirea timpului pe
faze distincte ale cursului);
- alegerea unui spaţiu în care se va desfăşura întâlnirea, spaţiu care să permită
o participare optimă;

1.4.2. Organizarea unei sesiuni
O sesiune de formare obişnuită este axată pe dezbaterea unei teme sau
dezvoltarea unei abilităţi şi are trei părţi distincte:
- identificarea cunoştinţelor participanţilor vis-a-vis de temă şi motivarea
participanţilor de a însuşi şi aplica subiectul prezentat;
- prezentarea materialului şi exemplelor;
- prelucrarea informaţiei sau formarea deprinderilor;
- în timpul unei sesiuni de formare obişnuită, pot fi folosite tehnici de lucru
diferite pentru a menţine atenţia şi motivaţia participanţilor.

1.4.3. Structura unei sesiuni
Pregătirea
- aveţi un desfăşurător care să conţină designul, măcar în formă sumarizată;
- verificaţi timpul necesar diferiţilor paşi din proces, succesiunea
materialelor, prezentărilor, discuţiilor în grup etc.;
- cronometraţi activităţile pentru timpul disponibil;
- asiguraţi suficient timp şi aveţi toate materialele necesare la îndemână;
- aranjaţi în prealabil încăperea de curs şi materialele necesare;
- repetaţi instrucţiunile;
Planificaţi alternativ pentru situaţii neaşteptate
- să aveţi pregătite activităţi alternative pentru cazul în care grupul este mai
bine/ mai puţin bine pregătit decât vă aşteptaţi;
- să aveţi orice prezentări, materiale şi instrumente pe care intenţionaţi să le
folosiţi;
- examinaţi designul pentru a determina acele puncte în care schimbările sunt
cel mai probabil să fie necesare;
Organizaţi situaţia
- în primul rând faceţi o prezentare pe larg a ceea ce se va întâmpla;
- furnizaţi instrucţiunile în segmente mici (pas cu pas dacă este nevoie);

- instruiţi pe scurt observatorii (dacă există în cazul activităţilor de simulare)
asupra a ce şi cum să observe;
- obţineţi şi focalizaţi atenţia grupului aşteptând să se facă linişte, folosind
scheme sau scrierea clară a instrucţiunilor când este necesar;
- aveţi permanent în minte obiectivele de învăţare;
Facilitarea procesului
- menţinerea unei atmosfere optime;
- oferiţi tuturor ceva de făcut când interactionați cu ei;
- alternaţi tehnicile;
- lăsaţi grupul să vă ajute;
- fixaţi repere temporale;
- folosiţi grupuri mici pentru a încuraja comunicarea şi pentru a face o serie
de sarcini mai uşor de abordat;
Facilitarea învăţării
- sumarizaţi tot ceea ce se întâmplă într-o experienţă de învăţare;
- coordonaţi

impactul

experienţei

în

concordanţă

cu

pregătirea

participanţilor;
- în ciclul învăţării, faceţi astfel încât stadiile să fie clare şi complete şi
pregătiţi calea spre pasul următor;
Prezentarea verbală
- ajutaţi participanţii să vorbească detaşat despre experienţa lor;
- încurajaţi contribuţiile din partea tuturor participanţilor şi acceptaţi toate
completările;
Procesarea
- analizaţi împreună cu participanţi activităţile realizate în cadrul grupului și
încercaţi să formulaţi concluzii;
Generalizarea
- rămâneţi nepărtinitori referitor la generalizările care se fac şi extrageţi toate
perspectivele;

- discutaţi “învăţarea în mai multe straturi” (de ex: sine, grup din sală, grupul
de la serviciu);
- formulaţi întrebările în aşa fel încât să înceapă cu “cum”,”ce”,”sau”,”de ce”
şi încercaţi să includeţi cuvintele “ a gândi” sau “a simţi” pentru a putea
extrage răspunsuri; evitaţi întrebările la care se poate răspunde cu “da” sau
“nu”;
Aplicarea
- încurajaţi şi ajutaţi participanţii să împărtăşească celorlalţi planurile pe care
le au pentru a aplica cele învăţate (acţiunea şi schimbarea);

1.4.4. Aspecte care pot fi evitate în organizarea unei sesiuni
Suprainstruirea
- furnizarea de prea multe detalii;
- vorbirea excesivă (în loc de ascultare şi împărtăşirea ideilor);
- forţarea participanţilor să ia parte la discuţii;
- încărcarea întrebărilor, astfel încât cei care sunt întrebaţi să răspundă aşa
cum doriţi sau “pescuirea” de răspunsuri specifice (răspunsuri sugerate);
Negocierea designului
- discuţii în contradictoriu legate de interpretarea a ceea ce s-a întâmplat;
- apărarea propriilor păreri legate de ceea ce trebuia să se întâmple;
- schimbarea a ceea ce se va întâmpla pentru a satisface nevoile unuia sau
mai multora dintre membrii grupului;
Angajarea în comportamente nepotrivite
- folosirea unui limbaj neadecvat, neserios, sarcastic sau comentarea cu umor
a unor chestiuni sensibile sau controversate, religie, minorităţi;
- folosirea greşită a poziţiei pe care o aveţi pentru expunerea unor opinii
personale sau pentru demonstrarea expertizei pe care o aveţi;
Folosirea jocurilor psihologice
- ridiculizarea persoanelor;

- dezamăgirea participanţilor;
- interpretarea comportamentului indivizilor;
Supraîncărcarea
- generarea mai multor date decât pot fi discutate în întregime;
- repetarea unei activităţi până când iese cum trebuie;
- supra – analizarea datelor;
Terminarea fără încheiere
- lăsarea la întâmplare a aplicării celor învăţate;
1.4.5. Sugestii pentru realizarea unor prezentări interactive
- nu faceţi o prezentare de mai mult de 20-30 de minute fără a solicita și
participanţii să facă “ceva mai activ” decât să asculte;
- adresaţi întrebări grupului;
- ajutaţi grupul să răspundă la întrebare în loc să răspundeţi dumneavoastră;
- aduceţi teme de discuţie în prezentare;
- alegeţi o idee importantă care trebuie însuşită şi cereţi părerea grupului cereţi unei părţi a grupului să o analizeze dintr-un anumit punct de vedere
şi altei părţi să o analizeze din punctul de vedere opus;
- facilitaţi comunicarea între participanţi prezentându-le reciproc punctele de
vedere;
- puteţi să vă exprimaţi şi dumneavoastră părerea;
- prezentaţi probleme spre rezolvare - solicitaţi participanţilor să lucreze
individual asupra problemelor;
- adăugaţi părerea dumneavoastră la cele ale grupului;
- nu prezentaţi informaţii sub formă de prelegere; ocazional, oferiţi
participanţilor materiale scurte (una, două sau trei pagini) pe care să le
citească şi apoi analizaţi-le;
- solicitaţi participanţilor să lucreze în perechi şi să analizeze o problemă;
- solicitaţi cât mai multe răspunsuri;

- adăugaţi părerea dumneavoastră la cele ale grupului;
- folosiţi tehnica lucrului în grupuri mici pentru a elabora o abordare a unei
probleme, apoi cereţi-le să raporteze reciproc - facilitaţi discuţia;
- adresaţi întrebări participanţilor - extrageţi idei din ele;
- rezumaţi frecvent;
- folosiţi exemple concrete;
- faceţi uz de umor;

Capitolul 2
METODE ȘI TEHNICI DE FORMARE

2.1. PARTICULARITĂȚILE DE FORMARE LA NIVELUL ADULȚILOR
Programele de formare pentru adulți se încadrează în sfera educației
permanente și au ca rol promovarea inovației în procesul de formare continuă.
Unele teorii moderne consideră necesară înlocuirea modelului profesorului ca
"specialist

într-un

domeniu,

curând

depăşit

de

evoluţiile

ştiinţifice"

(I.Maciuc,1998) cu cel al profesorului – formator. Acestea susțin că profesorul
trebuie să fie capabil să se adapteze la nou, să se autoformeze permanent.
Literatura de specialitate promovează ideea conform căreia înstruirea
adulţilor trebuie abordată într-o altă modalitate decât cea a copiilor şi
adolescenţilor.
Din această perspectivă întâlnim mai multe modele de învăţare a adulţilor,
dintre care prezentăm sintetic:
- modelul androgogic;
- modelul de învățare experiențială;
- modelul de învățare constructivist;
Modelul andragogic - Andragogia este „arta şi ştiinţa de a-i ajuta pe adulţi să
înveţe”. Poate fi definită ca și ştiinţa care se ocupă cu metodele de educaţie a
adulţilor; o practică socială al cărui scop este activitatea educativă destinată
adulţilor; o formă de învăţare facultativă pentru adulţi.
M. Knowles (1984) este autorul unui model de instruire a adulţilor – modelul
andragogic. Andragogia are la bază concepțiile umanistice despre adult ca
„educabil, caracterizat prin”:

- autoconceptualizare independentă;
- motivaţie intrinsecă; o experienţă anterioară profundă şi vastă (experienţa
de viaţă);
- un impuls psihologic pentru a învăţa;
- un scop bine definit care, de regulă, este determinat în funcţie de rolurile
sale sociale şi de responsabilităţi.
În învăţarea formală, andragogia operează cu 5 caracteristici, considerândule principii de bază:
a. Principii pentru formatori
Formatorii trebuie să ştie de ce un anumit lucru este important pentru a fi
învăţat și să învete cum să ştie ei mai întâi; trebuie să fie ei înşişi profesionişti şi
să se bazeze pe experienţa proprie;
b. Principii pentru cursanţi
- adulţii nu vor învăţa până când ei nu vor fi motivaţi;
- adulţii cer ajutor să-şi depăşească inhibiţiile, comportamentul şi
convingerea lor despre activitatea de învăţare.
2.1.1. Modelul învăţării experienţiale
Învăţarea experienţială este învăţarea prin care cursantul face ceva - nu doar
se gândește la ceva. Se consideră că experiența este un profesor foarte bun.
Elemente caracteristice acestui model sunt:
- se bazează pe experienţele cursantului;
- are la bază implicarea activă a cursantului;
- asigură un dialog activ între cursant şi moderator;
- implică reflecţia activă (învăţarea este eficientă după ce reflectăm asupra
situaţiei la care am participat);
- este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie - învăţarea experienţială
stimulează abilităţile cursanţilor de a motiva şi explica un subiect, din
perspectivă proprie;

- situaţiile/problemele sunt abordate din perspectiva cursantului, nu a
moderatorului;
- învăţarea se bazează pe conceptele cursantului; nu există un "profesor" care
să citească din cărţi.;
- evaluarea motivelor interne şi externe - evaluarea este considerată a fi o
experienţă de învăţare pe care cursanţii învaţă să o aplice pe ei înşişi;
- învăţarea este centrată pe fiecare persoană în parte - se pune accentul pe
învăţarea personală în cadrul grupului.
2.1.2. Ciclul învățării experiențiale
Ciclul de învăţare experienţială integrează următoarele patru etape:
- experienţa concretă;
- observaţii reflexive cu privire la experienţe ;
- generalizări ca urmare a experienţei trăite şi a observaţiilor pe marginea
acesteia;
- experimentare activă utilizând concepte abstracte;
De ce utilizăm metode experienţiale:
- învăţarea este mai eficientă;
- motivaţia personală este mult mai mare;
- asigură un nivel superior de înţelegere a situaţiilor/experienţelor;
- accentuează legătura dintre cunoştinţe şi experienţa personală;
2.1.3. Modelul învățării constructiviste
Instruirea constructivistă este mai mult decât transmitere de cunoștințe și
moderare a discuțiilor. Este alcătuirea unui mediu propice învățării, schimbare de
perspectivă, pregătirea materialelor pentru canale diferite de învățare, crearea de
situații sociale în care se învață de la alții și împreună cu ei. Este în acelasi timp
și observare de gradul al doilea, adică observarea modului în care cursanții își

construiesc propria realitate, cum îsi definesc conținutul învățării. De asemenea,
instruirea este concentrarea atenției.
Astfel, ambianța constructivistă servește învățării experiențiale, cea mai
bună metoda andragogică.
Este evident că particularitățile de învățare la nivelul adulților au următoarele
caracteristici :
- se accentueaza ideea de sistem în care este încadrat autorul formării;
- se evidențiază procesele circulare, interacțiunile, așteptările, diferențele etc.
(prin efectul „fluture” – o exclamație, o propoziție care întrerupe discuția
modifică radical cursul acesteia, atmosferă, desfășurarea în continuare a
activității);
- scopul de bază al activității de formare este acela de a stimula curiozitatea;
- în timpul activității de formare moderatorul pune la dispoziție contexte;
- datorită fenomenului de „rezistență la schimbare” – participanții adulți au
nevoie de „un timp pentru reflecție (întrebări adresate în „stanga și dreapta
colegilor”, pauza necesară pentru relaxare – chiar dacă din perspectiva
moderatorului aceasta nu este potrivită);
- informațiile transmise în cadrul unei prezentari sunt selectate și interpretate
diferit de către fiecare adult în parte – transfer intersubiectiv – „fiecare
alege acele informații din oferta informațională pe care le poate folosi în
favoarea poziției sale”.
2.1.4. Stilul de învățare și formatorul
Există o tendinţa a formatorului de a utiliza stilul favorit pentru un anumit tip
de activitate ca fiind singurul mod logic de a duce la o învăţare eficientă.
În timp ce formatorul se înţelege perfect pe sine, poate rămâne neînţeles pentru
participanţi, asemeni unei persoane care ar vorbi limba sa maternă în fața unui
auditoriu care nu înţelege această limbă.

Chestionar privind stilul de învățare
- Chestionarul în mapă
- Discuții

2.1.5. Dinamica procesului de grup
Relaţiile dintre membrii oricărui grup sunt complexe:
• de natură fizicaă – existența membrilor într-un spațiu comun și un anumit
interval de timp;
• de natură psihică -investiţie umană de sentimente, pasiuni, percepţii legate
de ceilalţi etc.;
• social - culturale - împărtăşesc un set de valori şi principii comune într-un
anumit areal, numit şi mediu socio-cultural şi educaţional;
Eficacitatea grupului este condiţionată de:
• focalizarea eforturilor pe realizarea sarcinilor de grup;
• de utilizarea unui set generos de cunoştinţe şi abilităţi în acţiunile
întreprinse;
• de stabilirea unor strategii care să conducă la îndeplinirea obiectivelor;
Capacitatea de organizare a formatorului va determina eficienţa şi
coeziunea grupului. Acesta trebuie să îndrume grupul pe tot parcursul activitaţii
sale, în funcţie de obiectivele urmărite şi rezultatele pe care doreste să le obţină.

2.2.

ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ
Orice proces de învăţare este activ. Ştiinţele cognitive contemporane confirmă

teoria filosofilor din trecut, care susţineau că învăţarea este activă şi nu pasivă.
Aceasta înseamnă că mintea noastră creează imagini coerente dintr-un
amestec de impresii care ne-ar copleşi dacă nu le-am sorta şi condensa şi dacă nu
am transforma ceea ce trăim în noţiuni care au sens pentru noi (de exemplu, întro conversaţie suntem atenţi la anumite subiecte, pe când pe altele le ignorăm).
Comparaţi situaţia în care, ajuns într-un oraş necunoscut, sunteţi luat de la
aeroport cu maşina şi condus la hotelul unde locuiţi cu situaţia în care vi se pune
la dispoziţie o maşină închiriată şi o hartă pentru a ajunge la destinaţie de unul
singur. În care dintre cele două situaţii aveţi mai multe şanse de a reţine drumul
spre aeroport când părăsiţi oraşul?
Pentru a învăţa ceva care să rămână bine întipărit în memorie este nevoie de
implicarea activă a celui care învaţă – e nevoie de a dezlega enigme sau de a
încerca să le înţelegem logic.
Cu cât învăţarea este mai activă, cu atât va fi mai eficientă.
În calitate de formator - rolul dumneavoastră este unul indirect. Aceasta
înseamnă că dumneavoastră puteţi crea un climat care să-i ajute pe alţii să înveţe,
dar nu puteţi învăţa în locul lor.
Organizarea activității va fi mai uşoară dacă avem în vedere următoarele:
- identificarea așteptărilor participanţilor;
- explicarea scopurilor şi regulilor - participanții trebuie să înţeleagă ce le-aţi
pregătit, ei trebuie să ştie dacă doriţi să participe toţi, cum vor fi apreciaţi
în cadrul discuţiei, cum să-şi susţină opiniile şi aşa mai departe;
- pregătiţi exerciţii care pun accentul pe participare activă - ascultarea pasivă
şi luarea de notiţe au drept rezultat însuşirea unui volum redus de informații
şi într-un mod diferit de către participanţi în funcție de angajarea activă prin
intermediul întrebărilor, dialogului şi rezolvarea de probleme cu final
deschis;

- exprimaţi-vă părerile în mod frecvent, cu cât sunt mai active exerciţiile, cu
atât este mai important să vă exprimaţi părerile faţă de participanţi, pentru
ca aceştia să îşi poată evalua progresele într-un domeniu care poate fi
necunoscut pentru ei;
- trebuie să le solicitati părerea participanţilor asupra sesiunii de instruire,
care sunt punctele forte, punctele slabe ale acesteia şi care sunt ariile care
ar putea fi îmbunătăţite;
Pentru o identifica cele mai eficiente forme de activități de învățare este
important să cunoaștem o serie de „elemente-cheie” referitoare la activitățile
organizate pentru adulți:
• determinaţi scopul implicării adultului în procesul instructiv sau într-un
training de perfecţionare;
• utilizaţi metode care vizează direct implicarea participanților (discuţii în
grup, sarcini pentru grupuri mici, aranjaţi mobila într-o modalitate
nontradiţională, adresaţi-vă pe nume etc.);
• valorificaţi „tezaurul” intelectual şi practic al educabililor;
• orice fiinţă umană poate învăţa la orice vîrstă, dar nu şi în orice condiţii trebuie stabilit un climat favorabil învăţării;
• echilibraţi componentele intelectuale şi emoţionale ale instruirii;
• împărtăşiţi-vă sentimentele şi opiniile cu educabilii, dar nu-i dominaţi;
• creaţi condiţii de confruntare directă cu problemele practice, sociale sau de
cercetare pentru a vă asigura că instruirea este eficientă pentru educabilii
dumneavoastră;
Design-ul instruirii adulţilor trebuie să ţină cont de următoarele:
• adulţii au nevoie să ştie de ce trebuie să înveţe un anumit lucru;
• adulţii învaţă mai bine experimentând;
• adulţii abordează învăţarea ca un proces de rezolvare a problemelor;

• adulţii învaţă cel mai productiv atunci cînd subiectul constituie pentru ei o
valoare cu aplicabilitate imediată;
• instrucţiunile pentru adulţi trebuie să se centreze mai mult pe proces şi mai
puţin pe conţinutul ce urmează să fie însuşit de ei;
• adulţii trebuie implicaţi în planificarea şi evaluarea activităţilor lor;
• adulţii sunt mai interesaţi de subiectele care se referă la profesia sau la viaţa
lor.

2.3.

METODE DE PREDARE
Metodă = tehnică prin care conţinutul este comunicat cu scopul de a atinge

obiectivele formării.
Trebuie să:
• acopere componentele vizate în procesul de învăţare: cunoştinţe, atitudini,
abilităţi;
• fie adaptată la grup;
• reflecte modelul învăţării experienţiale;
• fie compatibilă cu experienţa participanţilor;
• fie în conformitate cu abilităţile formatorilor.
Mijloacele reprezintă totalitatea instrumentelor sau a materialelor de
suport cu ajutorul cărora este aplicată metoda, ex: coli, planşe, materiale de
distribuit, casete video, audio, prezentări, Power Point etc.

2.3.1. Prezentarea (expunerea)
Prezentarea este o activitate care are ca scop transmiterea de informaţii,
fapte, teorii sau principii. Formele de prezentare pot varia de la prezentări
unilaterale până la implicarea indirectă a participanţilor prin întrebări şi discuţii.
Din cauza conţinutului, prezentările sunt centrate pe instructor într-o mai mare
măsură decât celelalte tehnici.

2.3.2. Brainstorming
Tehnică de strângere şi verificare de informaţii, de stimulare a creativităţii,
de deschidere a comunicării. Fiecare participant exprimă o părere, care nu este
criticată de ceilalți, ci îi stimulează pe aceștia să continue raționamentul dinainte.

2.3.4. Chestionarul
Participanţii răspund întrebărilor dintr-un formular (oral sau scris); astfel
este stimulată valoarea andragogică a întrebării și dilemei; nu este un examen, ci
un instrument de consolidare a atitudinii.

2.3.5. Studiul de caz
Studiul de caz este o analiză a unei situaţii ipotetice prin care participanţii
identifică variante de acţiune şi iau decizii în conformitate cu propriul lor sistem
de valori, opiniile şi sentimentele lor legate atât de situaţie cât şi de conţinutul pe
care şi l-au însuşit în timpul cursului de instruire. Un studiu de caz descrie pe scurt
o situaţie unde există o dilemă. Această dilemă constituie baza discuţiei. Se poate
discuta în grupuri mici ce strategie se poate aborda. În grupul mare se împărtăşesc
diferitele păreri.

2.3.6. Jocul de rol
Două sau mai multe persoane joacă roluri într-un scenariu prestabilit,
intrând în pielea personajului. Ele deduc alte atitudini decât cele pe care le aveau
de obicei. La sfârșitul jocului de rol este importantă ieșirea din rol și revenirea la
propria personalitate.

2.3.7. Simularea
Simularea este punerea în scenă a unor situaţii similare celor din viaţa reală,
pentru a face față mai bine când acestea se ivesc. Se joacă o situaţie, nu un
personaj; cel care simulează situaţia îşi păstrează individualitatea, valorile,
atitudinile etc.
2.3.8. Demonstraţia
Demonstraţia este prezentarea unei metode prin lucru efectiv din partea
instructorului, cursanții asistând în mod pasiv; se folosește pentru predarea unor
tehnici cu risc sau responsabilitate mare.
2.3.9. Alegere forţată
Este o tehnică de exprimare de opțiuni, de manifestare de atitudini faţă de
o anumită idee sau situaţie controversată, folosind răspunsul pro sau contra.

2.3.10. Lucrul cu pliantele
Pliantele reprezintă un material de lucru eficient în transmiterea de
informaţii, teorii şi statistici pentru public; ele sunt elaborate în echipe care
exersează capacitatea de a sintetiza esențialul și a-i păstra caracterul inteligibil.

2.3.11. Tehnica acvariului
Furnizarea unui context în care participanţii pot să exerseze observaţia care
contribuie la dezvoltarea spiritului critic şi a înţelegerii diferenţelor de opinie.
Unii se află în grupul de interacțiune, alții observă și apoi comunică ce au
observat.

2.3.12. Tehnica mozaicului
Fiecare membru al grupului devine expert într-un fragment de sarcină. El
predă colegilor de grup acel fragment, apoi fiecare coleg de-al lui are ocazia să

expună fragmentul in public. Dezvoltă increderea de grup și capacitatea de
formare.

2.3.14. Tehnica ice-breaking
Fiecare participant vorbește despre sine (identitate, așteptări, anecdota
relevanta, porecla etc), pentru a se familariza cu ceilalti

Capitolul 3
COMUNICAREA PE PARCURSUL FORMĂRII

3.1.

CARACTERISTICILE PROCESULUI DE COMUNICARE LA
ADULȚI

Comunicarea presupune o interacţiune structurată pe două nivele:
- conţinutul sau subiectul comunicării
- procesul sau felul în care oamenii interacţionează pe marginea subiectului
(Ice bergul comunicării)
3.1.1. Condiții elementare ale comunicării
Emițător
- să fie sigur de utilitatea informaţiilor pe care le transmite;
- să cunoască destinatarul;
- să alcătuiască mesajul în funcţie de capacitatea şi interesele receptorului;
- să selecteze mijlocul de comunicare corespunzător;
- să aleagă timpul cel mai favorabil pentru transmiterea mesajlui
Receptor
- să asculte atent expeditorul;
- să fie receptiv, sensibil faţă de emiţător;
- să indice expeditorului mijlocul cel mai potrivit de comunicare;
- sș iniţieze răspunsul;

3.1.2. Capacitatea de a asculta
Aspecte importante:
- încuviinţaţi dând uşor din cap şi aşteptaţi;
- priviţi atent la vorbitor;
- folosiţi expresii ca: "inţeleg","adevărat";

- repetaţi ultimele cuvinte pe care le-a spus vorbitorul;
- spuneţi-i vorbitorului ce aţi înţeles din ce v-a spus;
- dacă nu aţi înţeles, sugeraţi-i să vă dea detalii;
- nu întrerupeţi pe vorbitor;

3.1.3. Caracteristici ale mesajului
Atrage atenția - Trebuie să difere de celelalte mesaje care concurează pentru
timpul destinatarului. De exemplu: un mesaj scurt, scris de mână - în locul celui
uzual, tipărit - este o metodă de a atrage atenţia.
Furnizează redundante – trebuie reformulat de câteva ori – tehnică folosită
în articolele de ziar și /sau sintetizat în ultimul paragraf ori în titlu (dacă este scris);
emitătorul trebuie să evite o redundantă prea mare.
Oferă repetiţii - Trebuie transmis prin mai multe canale, cum ar fi pe cale
verbală şi scrisă sau să fie transmis de mai multe ori prin acelaşi canal (de exemplu
cazul reclamelor la televiziune).
3.1.4. Aspecte ale comunicării verbale:
- Claritate
- Acurateţe
- Empatia
- Sinceritate
- Relaxare
- Contactul vizual
- Aparenţa
- Postura
- Mecanismele vorbirii
- Înălţimea şi intensitatea vocii
- Volumul vocii
- Dicţia şi accentul

- Viteza
- Folosirea pauzei
3.1.5. Canale de comunicare non verbală
- aspectul fizic;
- expresia feţei;
- contactul vizual ;
- limbajul corpului (gesturi, ţinută, poziţii);
- spaţiul (ca distanţă păstrată între interlocutori);
Asertivitatea înseamnă să fii pregătit pentru ceea ce vrei să obții. Înseamnă să
știi foarte clar ce nevoi ai. Înseamnă confruntare si cere foarte mult curaj. Unii
spun că este greu să fii asertiv, alții, prin stilul lor propriu, spun că este foarte ușor.
Obiectivul este să rezolvi problemele și să obții maximum de rezultate.
3.1.6. Barierele comunicării
- mentalitatea şi limitele de înţelegere a individului;
- interesele şi avantajele generate de activitatea de instruire la care participă;
- lipsa de încredere în efectul pozitiv al instruirii;
- teama de imposibilitatea “aplicării în practică” a cunoştinţelor însuşite la
curs;
- lipsa interesului, apatia, inerţia, vârsta, stresul etc.;
- divergenţa convingerilor
- Specifice formatorului: personalitatea formatorului, maniera de prezentare;
experiența personală; opinii personale; ticuri; stereotipuri.
- Specifice cursantului: atmosfera generală la nivelul grupului; elemente de
personalitate/obiective; oboseală; interferența mesajelor;
personale ale fiecăruia.

competențele

3.1.7. Tehnica întrebării
Principalele momente în care se folosesc întrebările şi răspunsurile:
- confirmarea faptului că grupul respectă procesul de învăţare;
- verificarea nivelului de cunoştinţe al cursanţilor ;
- obţinerea de informaţii de la cursanţi;
- începerea unei discuţii;
- stabilirea nivelului de conştientizare a situaţiei în grup;
- cursanţii vor fi ajutaţi să înveţe singuri;

3.1.7. Categorii de intrebari:
- Întrebări deschise
- Întrebările de substrat sau clarificatoare
- Întrebări închise. Aceste întrebări au ca rezultat un răspuns „da” sau „nu
3.1.8. Abilitățile de relaționare interpersonală
- constientizarea importanței menținerii unei atitudini pozitive față de
atmosfera de lucru;
- cunoașterea unor modalități de a oferi și primi informații corecte utilizând
tehnica întrebărilor și a ascultării active;
- cunoașterea unor modalități de gestionare a emoțiilor când avem de
rezolvat o problemă sau un conflict;
- utilizarea eficientă a vocii;
- tehnici de management personal al timpului;
Facilitatorii trebuie să aibă abilităţi de parafrazare – formularea cu propriile
cuvinte a ceea ce a spus altă persoană. Aceasta ajută la verificarea acurateţii
percepţiei şi reasigură vorbitorul că ceea ce a vrut să spună a fost înţeles. În plus
un formator trebuie să aibă abilitatea de a interpreta comunicarea nonverbală şi
paraverbală.

3.2.

MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI AL PARTICIPANŢILOR
DIFICILI

Conflictul implică orice formă de opoziţie între persoane sau grupuri,
generate de divergenţa sau incompatibilitatea subiecţilor și derivă din
incompatibilitatea reală sau percepută dintre scopurile, valorile, normele sau
motivaţiile părţilor
Există două categorii de conflicte:
- cele care apar între participanţi;
- cele dintre formator şi participanţi.
Conflictele pot apărea ca urmare:
- a unor simple neînţelegeri privind sarcinile atribuite;
- datorită competiţiei declanşată între cursanţi;
- datorită diferenţelor existente între cursanti;
3.2.1. Confruntarea cu rezistența
Rezistenţa se poate manifesta în diverse moduri, adică participanți care:
- vorbesc între ei;
- întârzie;
- sunt pasivi;
- sunt plictisiți;
- încearcă să abată discuţia;
- care intră în competiţie, să se confrunte cu alţii;
- încearcă să declanşeze acţiuni de tipul „bisericuţelor” îndreptate împotriva
formatorului, a subiectului, a metodei de învăţare sau a altor cursanţi

3.2.2. Tehnici de control al conflictelor
În demersul rezolvării conflictului o funcţie deosebită trebuie acordată
caracteristicilor comunicării, acestea reprezentând cauza cea mai frecventă a
construirii unor situaţii conflictuale prin înţelegerea diferită a unei situaţii şi a
elementelor sale, inexistenţa unui limbaj comun, lipsa abilităţilor de a comunica
etc.
Ascultarea activă înseamnă a înţelege nu doar cuvintele, ci a pătrunde dincolo
de sensul acestora.
Tehnicile de limbaj sunt cele cu ajutorul cărora se reduce nivelul de evocare a
cuvintelor emoţionale ca blamarea, acuzarea

Capitolul 4
EVALUAREA PROCESULUI DE FORMARE
4.1.

CREIONAREA PROFILULUI FIECĂRUI CURSANT

Acest profil se poate realiza prin invitarea participanţilor să-și prezinte
calificarea profesională, abilităţile, motivul pentru care sunt prezenţi la curs şi
aşteptările în legătură cu acesta.
Solicitarea cursanţilor să se intervieveze unul pe altul, pe aceste subiecte, iar
apoi să prezinte informaţiile celorlalţi.
Solicitarea participanţilor să completeze un chestionar (nume, calificare şi
experienţă practică, abilităţi profesionale, aşteptări de la curs, motivaţia pentru
pregătire) - fişele completate pot fi citite de formator sau de către fiecare
participant în parte.

4.2.

COMPETENŢELE FORMATORULUI

- Transparenţă în privinţa scopului pregătirii
- Abilități în conceperea planului activității de formare
- Înţelegerea dinamicii grupului/managementul diversităţii
- Competenţe privind organizarea echipei şi gestiunea conflictelor
- Competenţe de comunicare
- Cunoştinţe din domeniul pedagogiei
- Cunoştinţe despre condiţiile de lucru ale cursanţilor
- Naturaleţea
- Creativitatea
- Stabilitate emoţională

4.3.

PREDAREA ÎN ECHIPĂ

4.3.1. Avantaje
Diminuează sarcina pusă pe umerii fiecăruia dintre formatori în timp ce unul
dintre formatori îşi asumă responsabilitatea majoră, celalalt poate oferi asistenţă.
Influențează pozitiv calitatea interacţiunii dintre formatori şi participanţi.
Sporeşte prestigiul formatorului în faţa participanţilor. Este posibilă împărţirea
muncii şi reducerea oboselii şi epuizării;
Asigură o diversitate stimulativă pentru participanţi, deoarece este mai uşor să
te plictiseşti când lucrezi cu mai mulți formatori.
Asigură o modalitate mai rapidă de sporire a calităţii unei sesiuni de instruire.

4.3.2. Dezavantaje
Mai mult timp pentru planificarea şi analizarea sesiunilor; Poate provoaca
confuzie în rândul participanţilor dacă formatorii au perspective diferite;
Formatorii pot avea ritmuri diferite de lucru; Pot aparea un număr prea mare de
intervenţii ale formatorilor; Formatorii pot avea puncte forte şi puncte slabe
similare; Formatorii colaboratori se pot confrunta cu restricţii datorate lipsei de
timp care împiedică efectuarea unei analize adecvate.
4.3.3. Pregatirea unei activități în echipă
Acordul asupra modului în care veţi lucra împreună pe parcursul perioadei
de pregătire a seminarului respectiv; Discutaţi şi comunicaţi orice fel de informaţii
sau aşteptări pe care le aveţi în legătură cu grupul participant; Decideţi care vor fi
rolurile fiecăruia în prima sau a doua zi a seminarului de instruire; Conveniţi
asupra modului în care puteţi interveni în privinţa aspectelor legate de timp;
Stabiliţi ora întâlnirilor zilnice; Decideţi în ce mod veţi aborda, ca echipă, diverse
aspecte care pot interveni – de exemplu - participanţii care vorbesc prea mult sau
care nu vorbesc deloc, cei care întârzie etc

4.4.

EVALUAREA PROCESULUI DE FORMARE

4.4.1. Momentele evaluării:
- se poate realiza o evaluare parțiala de proces la șfârșitul fiecarei zi de curs;
- evaluare finală la șfârșitul programului de formare;
Va analiza programul în relaţie cu:
- scopul;
- obiectivele;
- perioada şi timpul alocat;
- rezultate imediate estimate;
- impact ulterior estimat, etc.
4.4.2. Informații necesare evaluării
- prin observare directă în timpul unui program de instruire;
- prin scurte chestionare sau întrebări în timpul programului care să măsoare
gradul de confort al participanţilor etc.;
- elaborarea unui chestionar care să fie înmânat spre completare
participanţilor la sfârşitul programului de instruire;
- pregătirea unui exerciţiu de evaluare la sfărşitul programului sau după o
perioadă scurtă (la începutul unui nou program cu aceeaşi participanţi, de
exemplu);
- Folosirea unui chestionar câteva săptămâni sau luni după programul de
instruire, pentru a măsura dacă participanţii îşi amintesc elementele învăţate
şi dacă le aplică;
- Vizitarea participanţilor după o anumită perioadă şi intervievarea lor;
- Selectarea unui grup de participanţi sau/şi a altor persoane implicate şi
conducerea unei evaluări de grup, în scopul analizării unor anumite aspecte
specific.

4.4.3. Ce trebuie evaluat?
- Care este nivelul de satisfacţie privind calitatea desfăşurării activității?
- Cum se pot transfera în practică rezultatele programului?
- Ce succese s-au obţinut (la nivelul persoanei, organizaţiei şi/sau
comunităţii)?
- A fost eficientă investiţia făcută în program?
Evaluarea este extrem de importantă pentru că:
- Ne ajută să vedem dacă scopul şi obiectivele programului au fost atinse si
să identificăm metodele de îmbunătăţire a programelor de instruire.
- Poate să ne ofere motive întemeiate de a urma în continuare sau a schimba
deciziile privitoare la planificarea programului de instruire, structura
acestuia (design, timp, stil, conţinut).
- Este de asemenea o modalitate de a măsura relevanţa şi utilitatea
programului de instruire în relaţie cu participanţii respectivi sau
organizaţiile respective.
- Poate identifica şi analiza dificultăţile sau problemele cu care trebuie să ne
confruntăm în continuare în cadrul unor astfel de programe de instruire.
- Poate fi folosită în testarea unor metode diferite şi alegerea celor mai
potrivite.
- Poate aduce dovezi cu privire la anumite resurse folosite inadecvat sau
neeconomic.
- Poate demonstra eficienţa programului de instruire (resursele folosite în
raport cu valoarea dobândită).
- Poate

fi

folosită

în

explicarea

utilităţii,

eficienţei

persoane/organizaţii (finanţatori, beneficiari, furnizori).

către

alte

4.4.4. Funcțiile evaluării
a. Diagnostica - întrebari specifice.
Rezultatele așteptate sunt:
- evaluează cursul de tip interactiv;
- conţin şi abordează calitatea organizării cursului şi a interacţiunii formatorparticipant;
- aprecierile oferite de participanţi pot fi organizate pe o scală în 5 trepte de
la foarte slab la excelent/foarte bine;
- vizează claritatea și calitatea informațiilor transmise;
- vizează calitatea și organizarea discuțiilor;
b. Informativă – rezultate așteptate
- furnizeaza date despre caracteristicile cursului și cele ale formatorului
c. Sumativă (globală)- rezultate așteptate
- oferă informaţii generale asupra cursului şi formatorilor, cu implicaţii în
luarea deciziilor de personal;
- participanții sunt solicitaţi să evalueze cursul în ansamblul său, conţinutul
cursului, efortul depus de formator pentru a spori accesibilitatea şi eficienţa
în derularea activității.

4.4.5. Autoevaluarea formatorului
- Autoevaluarea competenţelor de predare;
- Un scurt rezumat al aspectelor pozitive ale activităţii, precum şi a celor care
necesită îmbunătăţiri;
- O schiţă a unui plan de îmbunătăţire a activităţii;
- Un rezumat al rezultatelor obţinute de la ultima autoevaluare în ceea ce
priveşte perfecţionarea activităţii.
Formatorii pot indeplini o multitudine de roluri: model, persoană cu
resurse, motivator, supervisor, facilitator.

4.4.6. Reguli de bază în feedback
- Întotdeauna trebuie să le acordaţi cursanţilor cărora doriţi să le daţi
feedback şansa de a „reflecta asupra rezultatelor proprii” mai întâi;
- Oferiţi cât mai mult feedback pozitiv, cum ar fi „aceasta a fost o decizie
bună”, „continuaţi aşa” etc.;
- Sugeraţi, un feedback mai constructiv ar fi acela de a spune „aţi putea
încerca …” în loc să spuneţi „faceţi aşa şi va fi mai bine”;
- Nu daţi feedback negativ – în loc să spuneţi „nu se face aşa”, spuneţi „dar
dacă aţi încerca aşa?”;
- Daţi feedback cât de curând posibil după eveniment – cu cât vine mai târziu
cu atât va fi mai puţin eficient;
- Concentraţi

feedback-ul

asupra

modului

în

care

aţi

perceput

comportamentul respectiv, şi nu ca pe o afirmaţie generală. „V-am văzut
când l-aţi întrerupt …” şi nu „nu sunteţi un ascultător bun ….”;
- Raportaţi-vă la fapte, nu la judecăţi de valoare – comentaţi ceea ce aţi văzut,
nu ceea ce aţi interpretat din ce s-a întâmplat; lăsaţi interpretarea pe seama
cursanţilor, după ce prezentaţi evenimentul.

4.4.7. Încheierea cursului
Sfârşitul unui curs presupune trei paşi: consolidarea, evaluarea şi conceperea
unui plan de acţiune despre cum se pot implementa noile cunoştinţe.
Consolidarea transferului de cunoştinţe în timpul cursului poate să fie un
proces similar celui care are loc la sfârşitul unei zile sau al unui modul de
pregătire, de exemplu prin intermediul unui jurnal personal sau fișe de lucru.
Formatorul trebuie să concluzioneze cu privire la fiecare participant, realizând
o evaluare a participării sale raportat la scopul întâlnirii, poate conduce o evaluare
orală de grup sau poate discuta personal cu fiecare cursant. Formatorul trebuie să
realizeze o proprie evaluare privind modul de pregătire a întâlnirii, a desfăşurării

acesteia, identificând resursele pentru îmbunătăţirea activităţii viitoare; Poate fi
făcut și un raport de curs (la cererea organizatorului).

