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Ognian Gadoularov 

SALTO TOY 

LinkedIn 

 

Bogdan Romanica 

SALTO TOY 

LinkedIn 

 

Acest manual conține o mare cantitate de informații bazate pe îndelungata experiență a autorilor în domeniul educației 

non-formale (ENF) și a predării interactive pentru copii, tineri și adulți. În timpul elaborării acestuia, multe din 

informațiile relevante pentru subiect au fost folosite din surse diverse – studii, rapoarte și publicații științifice. Prin 

îmbinarea experienței practice a echipei de autori cu conceptele teoretice a fost creat acest manual, care aduce 

împreună un mare număr de subiecte, dintre care multe adesea nu sunt abordate în domeniul ENF și în segmentul de 

tineret. Am încercat să nu repetăm subiecte cunoscute și disponibile din domeniul educației non-formale în lucrul cu 

tinerii atunci când am selectat tematicile acestui ghid. 

 

 

Ognian Gadularov (născut în 1974 în Bulgaria) este 

lucrător de tineret și formator al copiilor, tinerilor și 
adulților din 2007. Specializat în domeniile dezvoltării 
personale, 
motivației, 
proiectelor de 
tineret și 
voluntariatului, 
activează în 
domeniul predării 
interactive și 
educației ecologice. 
Formator de 
formatori autorizat, 
este expert în a 
conduce programe 
de aventură bazate 
pe metode de 
învățare experiențială și educație în aer liber. Ognian face 
parte din Rețeaua de Formatori “Erasmus +” a Agenției 

Naționale 
din Bulgaria și din Rețeaua de 
Formatori Salto EuroMed. 
A lucrat ca trainer în business din 2007 până în 2013, 
centrându-se pe programe de eficiență în echipă, vânzări, 
abilități de prezentare și serviciul cu clienții. A participat 
activ în desfășurarea de evenimente în domeniul CSR 
pentru diverse companii. 
Tematicile sale favorite sunt – Sustenabilitate și Consum 
responsabil, Inteligență spirituală, Designul Formării, Anti-
globalizare, Schimbare socială și Drepturile omului. 

 

Bogdan Romanică (născut în 1986 în România) este un 

lucrător de tineret dedicat, formator și coordonator de 
ONG. Este activ în sectorul de tineret din 2008. De atunci a 
luat parte activ în activități educaționale variate legate de 
educația în aer liber și prin aventură, drepturile omului, 
animație socio-educativă, cetățenie activă, dezvoltare 
personală, 
orientare în 
carieră și altele. 
Este dedicat 
următoarelor 
acțiuni: 
sprijinirea 
tinerilor spre a 
se descoperi pe 
sine, încurajarea 
lor pentru a visa 
îndrăzneț, lucrul 
cu tinerii pentru 
elaborarea de 
planuri 
personale de acțiune și 

capacitarea lor pentru a acționa în 
concordanță cu visele și idealurile lor. 
În 2012 Bogdan a devenit membru al Rețelei de Formatori 
”Tineret în Acțiune”, iar în acest moment activează în 
Rețeaua Formatorilor Români Erasmus+. Energia lui 
profesională se împarte în trei arii: ONG-ul pe care l-a 
fondat în 2011, numit Dreams for Life, Agenția Națională 
din România pentru Programul Erasmus+ și activitatea sa 
ca liber-profesionist. În ultimul an s-a dezvoltat în 
domeniile Eco-psihologiei și dezvoltării Eco-centrice. 

 

 

https://www.salto-youth.net/tools/toy/ognian-gadoularov.2625/
https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile
https://www.salto-youth.net/tools/toy/bogdan-romanica.3421/
https://ro.linkedin.com/pub/bogdan-romanica/2a/50b/690


(Ognian Gadoularov) 

 

Acest manual este unul din instrumentele folosite 

pentru a spori impactul ENF în pregătirea tinerilor 

pentru dezvoltarea lor socială și profesională, precum și 

un instrument al creșterii importanței și calității lucrului 

cu tinerii. Crearea manualului "Formarea Formatorilor – 

Folosirea ENF și a Metodelor Interactive în Lucrul cu 

Tinerii" este un produs inexistent în țările unde sectorul 

de tineret și ENF sunt subdezvoltate (precum Bulgaria și 

România – partenere în proiectul care a produs 

manualul). Numărul ghidurilor de formare în domeniul 

educației non-formale este limitat și insuficient datorită 

stadiului timpuriu al dezvoltării sectorului de tineret și al 

lucrului cu tinerii în aceste țări. Lipsa unui cadru adecvat 

pentru formarea (din educația formală) a lucrătorilor de 

tineret conduce la folosirea ineficientă a capacității 

specialiștilor din domeniu. Acest ghid vine în 

completarea uneia dintre discrepanțele din sectorul de 

tineret, respectiv nevoia de metodologii de formare a 

formatorilor capabile de a instrui lucrătorii de tineret. 

Manualul de față a fost elaborat ca urmare a cooperării în sectorul de tineret, de către experți din Bulgaria și 

România, în contextul proiectului "Educație non-formală pentru angajabilitate" - 2014-1-BG01-KA205-001743, 

finanțat prin Programul European Erasmus +, sub Acțiunea Cheie 2. 

Manualul face parte dintr-un Model de Intervenție complex din sfera dezvoltării de competențe în rândul tinerilor, ce 

le va crește gradul de realizare pe piața muncii, precum și implicarea și participarea socială. 

Implementarea Modelului de Intervenție (vezi Modelul de Intervenție inclus în materialele proiectului), dezvoltat și 

testat în cadrul proiectului, este una din metodele principalele care au dus la elaborarea prezentului manual. 

Modelul are potențialul de a aduce o reală îmbunătățire calității și standardelor de lucru cu tinerii și prin aceasta, de 

a rezolva provocările cu care tinerii se confruntă. Calitatea formării lucrătorilor de tineret pentru a  oferi servicii de 

formare adecvate tinerilor este un factor de legătură fundamental între sistemul de educație și lucrul cu tinerii. 

Rezultatul îmbinării potențialului educației formale și non-formale este posibilitatea de a dezvolta tineri compleți 

care își etalează potențialul deplin și care creează societăți juste, cu gândul la viitor. 

Acest Model de Intervenție conține o vastă experiență anterioară a organizațiilor și experților implicați în pregătirea 

sa și încorporează diferite teorii ale învățării. Procesul de învățare al formatorilor, al lucrătorilor de tineret și al 

tinerilor se bazează pe principiile educației non-formale, dar este îmbogățit de alte concepte preluate din predarea 

interactivă și pedagogia modernă. Aceste concepte incluse în proces sunt – Inteligențele multiple, Învățarea socio-

cognitivă, Învățarea Experiențială, Stadiile dezvoltării, Autoeficacitatea și altele. Toate aceste concepte ajutătoare 

sunt incluse în acest Manual de ”Formarea Formatorilor – Folosirea Educației Non-formale și a Metodelor 

Interactive în Lucrul cu Tinerii”. 

Acest model pune accentul pe lucrul cu tinerii și pe educația non-formală. Conceptul măsurătorilor se bazează pe un 

studiu meticulos  și rezultatele acestuia, iar aceste măsurători pot fi adaptate și aplicate la mai multe niveluri (local – 

școli, comunitate, ONG-uri; regional – municipalitate, oraș; nivelul național). Acest lucru permite replicarea 

rezultatelor proiectului și utilizarea lor ca o modalitate reală de a integra lucrul cu tinerii și educația non-formală pe 

diverse niveluri, pentru a aborda problemele tinerilor. 

Cadrul general de lucru al Modelului dezvoltat prin proiect se bazează pe următorii pași: 

 Analiza ariilor unde educația formală nu oferă abilități practice de care tinerii au nevoie în vederea angajării sau a 

eficienței sociale -studiu, cercetare sau observație; 

 Dezvoltarea de programe de formare bazate pe educația non-formală, în vederea deprinderii de competențe 

relevante; 
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 Pregătirea de Formatori experți care să formeze și să sprijine Lucrătorii de tineret în activitatea directă a acestora 

cu tinerii; 

 Pregătirea Lucrătorilor de tineret pentru a oferi programe de formare tinerilor interesați de acest domeniu; 

 Sprijinirea proceselor la fiecare nivel prin metodologii și ghiduri privind ENF, pedagogia modernă și predarea 

interactivă. 

Pentru a asigura un efect de durată și folosirea rezultatelor acestui Model de Intervenție, a fost creat următorul set 

de materiale pentru a sprijini desfășurarea procesului: 

1. Metodologia generală a “Modelului de Intervenție” – descrierea completă a procesului și a recomandărilor de 

implementare; 

2. Metodologia “Formarea Formatorilor” – descrierea procesului de învățare pentru pregătirea formatorilor spre a 

lucra în domeniul de tineret; 

3. Manualul “Formarea Formatorilor – Folosirea Educației Non-Formale și a Metodelor Interactive în Lucrul cu 

Tinerii” – manual educațional complementar metodologiei menționate mai sus; 

4. Setul de Teste și Centrul de Evaluare – instrumente de evaluare folosite în procesul de implementare a 

metodologiei Formarea Formatorilor; 

5. Metodologia “Formării Lucrătorilor de Tineret” – descrierea procesului de învățare pentru pregătirea 

lucrătorilor de tineret spre a lucra în domeniul de tineret; 

6. Manualul “Formarea Lucrătorilor de Tineret - Folosirea Educației Non-Formale și a Metodelor Interactive în 

Lucrul cu Tinerii” – manual educațional complementar metodologiei menționate mai sus; 

7. Setul de Teste și Centrul de Evaluare – instrumente de evaluare folosite în procesul de implementare a 

metodologiei Formarea Lucrătorilor de Tineret. 

Astfel, în desfășurarea activităților descrise în Metodologia generală, vor fi puse la dispoziție materiale 

educaționale. Întregul set de materiale este disponibil pe internet, acestea putând fi accesate și distribuite în mod 

liber (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-

page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6bccf896-4ab5-4359-b7f9-3cee3c8a2daf ). 

Unul din scopurile principale ale acestui manual este acela de a îmbogăți educația non-formală și înțelegerea 

formatorilor asupra aplicării unor abordări moderne ale formării, pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării. 

Prin acest manual ne dorim să aprofundăm cunoștințele despre procesul de învățare, dincolo de simple definiții și 

organizarea metodelor de învățare (sau jocuri), și să le aducem la nivelul conceptelor și proceselor. Vizăm sprijinirea 

unor programe de formare bazate pe atingerea unor rezultate măsurabile ale învățării, și în același timp dorim să 

susținem și să luăm în calcul specificitatea și nevoile de învățare individuale. De asemenea, dorim să subliniem 

importanța proceselor de grup, a stării emoționale și a specificului mediului pentru eficiența formării. 

În scopul atingerii acestor obiective, am selectat informații specifice și surse care ies în întâmpinarea scopurilor 

precizate mai sus. Am inclus concepte care nu sunt larg cunoscute în domeniul lucrului cu tinerii (dar nici în educația 

formală) - Inteligențele multiple, Învățarea socio-cognitivă, Stilurile de învățare, Stadiile dezvoltării, Autoeficacitatea și 

altele. Pe de altă parte, nu ne-am concentrat pe colectarea și publicarea de activități, jocuri și metode, deoarece 

considerăm că există un număr suficient de mare de astfel de colecții publicate, precum și arhive electronice. 

Puținele activități incluse în Manual se referă strict la informația inclusă în acesta și au fost selectate pentru a 

demonstra cum o teorie se poate aplica în practică. 

Partea tematică a manulului este împărțită în trei părți principale: 

Partea 1 – Concepte de bază – în care abordăm principiile generale ale lucrului cu tinerii, ENF și eticii formatorului; 

Partea a 2-a – Cadru teoretic – care descrie conceptele teoretice de bază atribuite învățării, metode interactive și 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6bccf896-4ab5-4359-b7f9-3cee3c8a2daf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6bccf896-4ab5-4359-b7f9-3cee3c8a2daf
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Resurse și pagini de 

Internet –  link-uri utile 

către site-uri și resurse 

online legate de subiect 

Întrebări de reflecție 

– răspunzând la ele, 

te vei înțelege mai 

bine pe tine, dar și 

nivelul tău cu privire 

la subiect 

“Sfatul formatorului” – 

secrete de formator care te 

pot ajuta în facilitarea 

învățării și în gestionarea 

procesele de grup 

Video – filme, 

discursuri, prezentări 

și documentare 

legate de subiect 

Activități – sugestii de 

jocuri, procese, 

instrumente care îți pot fi 

de folos în timpul formării 

dezvoltarea de competențe; 

Partea a 3-a – Abilități practice – în care am selectat instrumente și metode specifice pentru aplicarea teoriilor și 

conceptelor, utile în planificarea și livrarea programelor de formare. 

Am încercat să pregătim acest Manual pentru a se preta pe cât posibil persoanelor cu diverse grade de experiență în 

domeniul ENF, și să îl adaptăm în așa fel încât să poată fi folosit de persoane cu diferite stiluri de învățare și stiluri 

perceptive. În acest scop, am inclus numeroase trimiteri la materiale, resurse și videoclipuri adiționale, în format 

electronic. Am selectat citate potrivite pentru inspirație și întrebări de reflecție pentru auto-evaluare. În diverse 

locuri din Manual cititorul va regăsi ilustrații ce oferă informații suplimentare, o posibilitate de a îmbunătăți 

referitoare la subiect, de a evalua nivelul de cunoștințe sau de a primi informații într-o altă manieră: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să vă bucurați de el și să folosiți 

cunoștințele pentru cauze bune! 

Echipa de autori 
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Ken Robinson 

RSA Animate - Changing Education 
Paradigms 

Această Animație RSA a fost adaptată după discursul 
susținut la RSA de Sir Ken Robinson, expert renumit la 

nivel mondial în domeniul educației și creativității și 
laureat al premiului Benjamin Franklin oferit de RSA -  
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U  

Modelul de Competențe pentru 

formatorii din sectorul de tineret 

pentru a lucra la nivel 

internațional– https://www.salto-

youth.net/rc/training-and-

cooperation/europeantotstrategy/tr

ainercompetences/-work_en.pdf 

 
Școala are un curriculum, viața nu. 

 

Formarea – aducerea la standardul de performanță sau comportamentul dorit prin instruire și practică. 
Dicționarul Oxford  

Lucrul cu tinerii este un termen larg ce acoperă un spectru larg de activități de natură socială, 
educațională sau politică prin, cu și pentru tineri. Din ce în ce mai mult, astfel de activități includ sportul și 
serviciile destinate tinerilor. Lucrul cu tinerii se încadrează în aria educației ”din afara școlii”, precum și a 
activităților specifice de timp liber conduse de lucrători de tineret sau lideri  de tineret, profesioniști sau 
voluntari. Lucrul cu tinerii este organizat în moduri diferite (de către organizații conduse de tineret, 
organizații pentru tineri, grupuri informale sau prin servicii de tineret și autorități publice). Este desfășurat 
în diverse forme și contexte (ex. acces liber, bazat pe grupuri, bazat pe programe, asistat sau detașat) și 
este format la nivel local, regional, național și european. 
A 3239-a Ședință a Consiliului pentru EDUCAȚIE, TINERET, CULTURĂ și SPORT din Bruxelles, 16-17 Mai 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
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The Horizon Report Europe: 

Ediția pentru Școli din 2014 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/defa

ult/files/2014-nmc-horizon-

report-eu-en_online.pdf 

Raportul Quality Youth Work  
al Grupului de Experți asupra 

Sistemelor de Calitate în Lucrul 
cu Tinerii în Statele Membre UE  
http://ec.europa.eu/youth/library/r
eports/quality-youth-work_en.pdf 

 

Recunoașterea educației non-
formale în Europa. Provocări și 

oportunități – 
https://www.youthpass.eu/downloads/1

3-62-81/Recognition%20of%20non-
formal%20learning%20in%20Europe%

20fin.pdf 

(Ognian Gadoularov) 

În momentul de față, discrepanța dintre calificările dobândite de tineri în 

sistemul formal de educație și realizarea lor pe plan tangibil, social și 

profesional, devine tot mai evidentă. Se creează din ce în ce mai 

multe programe, strategii și măsuri gândite să reformeze educația 

pentru a deveni mai potrivită copiilor și tinerilor moderni (precum și 

nevoilor societății moderne). Majoritatea acestor măsuri nu sunt 

direcționate către cunoștințele fundamentale predate în școală, ci 

către abilitățile practice, aptitudinile personale și sociale care nu sunt 

predate. Numeroase studii recente arată că tinerilor absolvenți ai școlii 

și universității le lipsesc asemenea abilități practice. De asemenea, se arată 

importanța acestora pentru realizarea profesională și socială. Atunci când investesc în 

formarea angajaților, angajatorii caută tot mai mult nu programele de dobândire a unei expertize specifice de lucru, 

ci programe de formare pentru dezvoltarea de abilități personale (comunicare, abilități de prezentare, 

managementul timpului etc.).  

În același timp, învățarea informală cu orientarea sa practică este 

legată de lumea reală, iar atractivitatea sa pentru tineri este încă 

subestimată ca metodă de rezolvare a provocărilor menționate 

mai sus. ENF este un instrument esențial pentru lucrul cu 

tinerii, prin sprijirea acestora pentru a-și atinge potențialul 

vieții și rolului lor social. Urmărind principiile fundamentale ale 

ENF putem răspunde multora dintre nevoile tinerilor: 

 

 

 Dezvoltarea de abilități practice, pe baza nevoilor cursantului; 

 Conexiune directă cu aplicarea practică a cunoștințelor; 

 Flexibilitate și adaptabilitate a procesului de învățare; 

 Implicarea deplină a cursanților; 

 Învățarea în mediul social și dezvoltarea de abilități sociale; 

 Abordare holistică; 

 Stimularea inițiativei individuale; 

 Împlinire de sine și autenticitatea fiecărui participant 

etc. 

Acesta este motivul pentru care la nivel european este în 

curs de dezvoltare un proces ce vizează, de mai mulți ani, 

creșterea vizibilității competențelor dobândite prin ENF. 

Tot mai mulți angajatori recunosc competențele 

dobândite în afara sistemului educațional – participarea în 

proiecte, voluntariatul, organizarea de evenimente, etc. 

Promovarea certificatului Youthpass dovedește de asemenea 

importanța abilităților practice pentru realizarea tinerilor. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-81/Recognition%20of%20non-formal%20learning%20in%20Europe%20fin.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-81/Recognition%20of%20non-formal%20learning%20in%20Europe%20fin.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-81/Recognition%20of%20non-formal%20learning%20in%20Europe%20fin.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-81/Recognition%20of%20non-formal%20learning%20in%20Europe%20fin.pdf
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(Helmut Fennes and Hendrik Otten) 

Un continuum al învățării: 

Educația Formală  

Educația oferită în mod obișnuit de către o instituțe de educație sau formare, structurată (sub formă de obiective de 

învățare, timp de învățare sau sprijin pentru a învăța) și care conduce spre o atestare. 

Educația formală este intenționată, din perspectiva celui care învață.  

Educația Non-formală  

Educația care nu este oferită în mod obișnuit de către o instituțe de educație sau formare, și de obicei nu conduce 

spre o atestare. Este, totuși, structurată  (sub formă de obiective de învățare, timp de învățare sau sprijin pentru a 

învăța).  

Educația non-formală este intenționată, din perspectiva celui care învață.  

Educația Informală  

Învățarea rezultată din activitățile zilnice legate de muncă, familie sau timp liber. Nu este structurată (sub formă de 

obiective de învățare, timp de învățare sau sprijin pentru a învăța) și de obicei nu conduce spre o atestare.  

Educația informală poate fi intenționată, dar în cele mai multe cazuri nu este intenționată (adică ‘neplănuită’/ 

întâmplătoare).  

Sursa: Glossary, Lifelong Learning Communication (Comisia Europeană: 2001), bazat pe Memorandum-ul Învățării Permanente 

(Comisia Europeană: 2000) 

Caracteristici ale educației non-formale în sectorul de tineret: 

Elemente comune ale definițiilor existente ale educației non-formale  

 învățare deliberată;  

 contexte diverse; 

 organizare diferită și mai ușoară a prevederilor și livrării; 

 stiluri alternative/complementare de predare și învățare;  

 recunoaștere mai puțin dezvoltată a rezultatelor și calității;  

Trăsăturile esențiale ale educației non-formale  

 co-existență și interacțiune echilibrată a dimensiunilor cognitive, afective și practice ale învățării;  

 stabilește legături între învățarea individuală și socială, solidaritatea orientată spre parteneriate și relațiile 

simetrice de predare-învățare;  

 participativă și centrată pe cursant; 

 holistică și orientată spre proces; 

 apropiată de preocupările vieții reale, experiențială și orientată spre învățarea prin practică, folosirea 

schimburilor și a întâlnirilor interculturale ca mijloace de învățare;  

 voluntară și cu acces liber (în mod ideal);  

 își propune, în primul rând, să transmită și să exerseze valorile și abilitățile unei vieți democratice; 

Predarea/formarea non-formală și metodele de învățare  

 metode bazate pe comunicare: interacțiune, dialog, mediere;  

 metode bazate pe activități: experiențe, exerciții, experimentare;  

 metode orientate social: parteneriat, lucru în echipă, crearea de rețele sociale;  

 metode auto-direcționate: creativitate, descoperire, responsabilitate;  

Sursa: Simpozionul Consiliului Europei despre Educația Non-Formală: Raport (2001) 
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Principii ale formării în domeniul de tineret 

 Centrarea pe cursant 

 Transparență 

 Acord între formatori și cursanți asupra obiectivelor de învățare, conținuturi și metodologie 

 Confidențialitate 

 Spiritul voluntar al cursanților 

 Participarea cursanților 

 Asumarea învățării de către cursanți 

 Valori și practici democratice 

Principii ale formării în domeniul de tineret 

Orientarea asupra cursantului și centrarea pe cursant/persoană sunt principii primare ale formării în domeniul de 

tineret. Acest principiu este strâns legat de caracteristica menționată mai sus, aceea că educația non-formală ar 

trebui să fie apropiată de preocupările vieții reale: temele, conținuturile și obiectivele de învățare trebuie să se 

bazeze pe ceea ce cursanții au nevoie și ceea ce îi interesează. Metodologiile, metodele și spațiile de învățare 

trebuie să fie adecvate cursanților, locațiile de asemenea. Perioadele trebuie organizate în așa fel încât să permită 

un maxim de accesibilitate pentru participarea grupurilor țintă. Pe scurt: oamenii învață doar ceea ce vor să învețe – 

și cel mai bine este dacă învățarea este adecvată înclinațiilor, capacităților și posibilităților lor. 

Centrarea pe cursant implică de asemenea ca cel care învață/este format să fie clientul principal al formatorului. 

Acest principiu poate fi dificil de aplicat: formatorii se pot confrunta cu discrepanțe între interesele clienților lor 

instituționali (contractant/sponsor) și interesele cursanților. De ex., clientul instituțional ar putea fi interesat de un 

număr mare  de participanți și de atingerea rapidă a obiectivelor stabilite de clientul instituțional (care reflectă o 

abordare ”de sus în jos”), în timp ce clientul cursant ar putea avea obiective diferite, fiind interesat mai degrabă de 

dezvoltarea personală și a competențelor, precum și de o schimbare a structurii, sistemelor, relațiilor de putere etc 

(care reflectă o abordare ”de jos în sus”). Ca urmare, interesele diferite din acest ”triunghi al formării” trebuie 

negociate. Acest lucru necesită o competență specială din partea formatorilor. În cazul în care interesele clientului 

instituțional și ale cursanților sunt în conflict și nu se poate negocia un acord, aceasta poate deveni o ”misiune 

imposibilă”. Așadar, formatorul va trebui să ia în calcul ideea de a nu accepta respectivul contract de formare într-un 

astfel de context.  

Asociate cu centrarea pe cursant sunt transparența și confidențialitatea: transparența implică în primul rând ca 

obiectivele unei formări/activități de învățare, metodologia planificată, procesul de învățare așteptat și eventualele 

proceduri de evaluare sunt explicite, dar și cunoscute și acceptate de cursanți de la bun început, după cum este cazul 

multor simulări bazate pe dimensiunile necunoscutului sau neașteptatului: trebuie doar să fie clarificat că asta se 

întâmplă, iar cursanții pot opta dacă vor sau nu să participe în acest segment (vezi spiritul voluntar de mai jos). 

Confidențialitatea presupune că orice se întâmplă în cadrul unei formări/activități de învățare (inclusiv evaluarea) 

este confidențial și nu va fi comunicat nimănui care nu este implicat în mod direct în procesul respectiv. În particular, 

presupune ca acei clienți instituționali (ex. Angajatorii cursanților) să nu fie informați despre ceea ce a fost spus sau 

făcut de către cursanți în cursul unei activități de învățare fără consimțământul celor vizați sau în cazul în care acest 

lucru nu a fost stabilit dinainte (vezi transparență). Aceasta din urmă se poate aplica și în cazul unei evaluări scrise 

sau practicii, și a altor elemente de formare accesibile unui public mai larg decât grupul de cursanți. 

Participarea voluntară se aplică tuturor tipurilor de educație și învățare non-formală, de aceea inclusiv activităților 

non-formale de formare. Cu toate acestea, furnizorii de formare și formatorii pot, în mod evident, să stabilească 

unele condiții pentru o anumită activitate de formare, de ex. ca participarea deplină într-un modul să fie o condiție 

pentru a participa într-un alt modul. Desigur, în virtutea principiului transparenței, acest lucru trebuie specificat de la 

început, precum și consecințele nerespectării acestei condiții. 
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Participarea cursanților are două fațete: pe de o parte, implică o obligație din partea cursanților de a participa și de 

a se angrena în activitățile de învățare și procesele inițiate și facilitate de către formatori. De cealaltă parte, 

presupune ca înșiși cursanții să poată participa la modelarea unei activități de formare/învățare din cadrul 

procesului, inclusiv prin schimbarea obiectivelor, conținutului și a metodologiilor. Acest lucru poate, desigur, să 

creeze situații delicate în cazul în care conduce la conflicte cu interesele și angajamentele formatorilor sau ale 

clienților instituționali și ale părților interesate (precum sponsorii). 

Dacă nu se poate negocia un acord, se poate ajunge la terminarea unei activități de formare. Cu toate acestea, acest 

principiu contribuie la asumarea responsabilității pentru procesul de învățare și rezultatele acestuia de către 

cursanți – un principiu esențial ce asigură motivația cursanților și durabilitatea rezultatelor învățării. 

Toate aceste principii sunt legate de valorile și practicile democratice care sunt în același timp una din ideile 

centrale ale lucrului cu tinerii și formării în context european: evident, democrația poate fi transmisă și învățată doar 

într-un mod democratic – abordarea pedagogică și procesul trebuie să fie compatibile și coerente cu ideile. Aceasta 

este una din provocările majore în formare și predare în general – și se aplică de asemenea educației non-formale și 

formării în domeniul de tineret. 

Relația dintre formatori și cursanți 

 Echitate și egalitate – parteneri cu roluri diferite, responsabilități și competențe 

 Bazată pe respect, apreciere, punere în valoare 

 De încredere 

 De cooperare 

 Reciprocitate – formatorii învață și ei; cursanții sunt și ei experți în domeniile lor 

Relația dintre formatori și cursanți 

Formatorii și cursanții sunt parteneri într-un proces de învățare în care au roluri și responsabilități diferite. 

Împreună identifică nevoi și obiective de învățare, cad de acord asupra unei abordări pedagogice și a unei 

metodologii care în mod normal este propusă de către formatori, sunt responsabili de a crea un cadru adecvat și 

condiții pentru procese de învățare productivă, iar cursanții sunt responsabili pentru a le folosi cât mai bine și de a își 

investi potențialul de învățare deplin. Aceasta implică relații de formare/învățare simetrice, caracterizate prin 

cooperare, respect, încredere, apreciere, echitate și egalitate între formatori și cursanți. Formatorii și cursanții își 

recunosc, respectă și apreciază reciproc calitățile, expertiza și competențele în domeniile lor – competențele 

pedagogice și educaționale ale formatorilor, competența cursanților în domeniul și contexul lor profesional 

respectiv. 

Există și o dimensiune de reciprocitate  în care și formatorii sunt persoane care învață, pe de o parte din expertiza și 

competența respectivă a cursanților, pe de altă parte ca participanți în procesul experiențial de învățare al activității 

de formare. Acesta din urmă implică reflecție, evaluare și analiză a activității de formare și a procesului, inclusiv 

feedback-ul cursanților și al colegilor. 

Abordarea pedagogică și metodologia 

 orientată spre dobândirea de competențe 

 diversitatea metodelor ce combină dimensiunile cognitive, afective și practice ale învățării 

 holistică și orientată spre proces 

 crearea unei legături între învățarea individuală și învățarea în grupuri 

 învățarea experiențială 

 perceperea ambiguității sau crizei ca oportunitate de învățare 

 folosirea ocaziilor interculturale ca mijloace de învățare 

 auto-direcționată, orientată social, interactivă și bazată pe metoda activităților 
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Abordarea pedagogică și metodologia 

Din moment ce unul din obiectivele majore ale formării în domeniul de tineret este cel al dobândirii de competențe 

prin îmbinarea cunoștințelor, atitudinilor și abilităților necesare în lucrul cu tinerii, abordarea pedagogică implică un 

amestec de dimensiuni cognitive, afective și practice ale învățării, conducând la o diversitate a metodelor. 

Datorită caracterului multidimensional al competențelor necesare – vezi capitolele respective din acest document – 

această abordare este în mod necesar holistică și orientată asupra procesului. Face legătura între învățarea 

individuală și învățarea auto-dirijată – care se leagă de principiul centrării pe cursant și care ar trebui sprijinită prin 

dobândirea competenței de a învăța – cu învățarea în grupuri și împreună cu colegii bazată pe interacțiunea socială 

și pe metode orientate social – învățarea de la și împreună cu ceilalți – inclusiv prin a lucra și a învăța în echipe, 

parteneriate și rețele sociale. Aceasta din urmă se aplică în egală măsură și formatorilor, care în programele 

europene de formare destinate lucrătorilor de tineret lucrează în echipe și își dezvoltă competențele în acest 

context și prin practica lor. 

Dimensiunile personale, interpersonale, sociale și interculturale ale competențelor ce vor fi dobândite necesită o 

abordare experiențială a învățării: învățarea din practică, în care se reflectează asupra experienței practice și se 

analizează, și în care ceea ce s-a învățat se aplică în practică în viitor. 

Învățarea experiențială include înfruntarea de situații noi și necunoscute, uneori ducând la ambiguitate, tensiune 

sau chiar criză, care în același timp pot crea noi oportunități de învățare. Acest lucru se aplică în special întâlnirilor 

interculturale, care joacă un rol important în lucrul cu tinerii și formarea în contextul european și sunt folosite 

frecvent ca mijloace de învățare. Această abordare pedagogică conduce la o metodologie ce cuprinde metode auto-

dirijate, orientate social, interactive și bazate pe activități. 

Standarde de calitate: 

Standarde de calitate ale educației non-formale și formării 

 Activitatea este subsumată principiilor centrale și practicilor din educația non-formală. 

 Activitatea vine în întâmpinarea nevoilor identificate în comunitate. 

 Activitatea este conceptualizată în mod conștient și redă obiectivele adecvate și identificate ca fiind dorite, 

permițând de asemenea rezultate neașteptate. 

 Activitatea este bine elaborată, planificată și implementată, atât în termeni educaționali, cât și 

organizatorici. 

 Activitatea beneficiază de resurse adecvate. 

 Activitatea se folosește în mod demonstrabil de resurse în mod eficient și eficace. 

 Activitatea este monitorizată și evaluată. 

 Activitatea își recunoaște și își face vizibile rezultatele și urmările. 

 

Standarde de calitate ale educației non-formale la nivel european și ale formării în domeniul de tineret 

 Activitatea integrează principiile și practicile învățării interculturale. 

 Activitatea contribuie la scopurile și obiectivele politicilor la nivel european în domeniul de tineret. 

Adaptat din Helmut Fennes și Hendrik Otten (2008): Calitate în educația non-formală și formarea în domeniul european 

de tineret 
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Rita Pierson 

Fiecare copil are nevoie de un campion 
Rita Pierson, profesoară de 40 de ani, a auzit odată un coleg 

zicând, "Nu mă plătesc să îi plac pe copii." Răspunsul ei: "Copiii 

nu învață de la oameni pe care nu îi plac.” Un apel motivant 

către educatori pentru a crede în elevii lor și de a rezona cu ei la 

un nivel real, uman, personal  –  

http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_c

hampion#t-24412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile de bază ale formării conform principiilor ENF: 

 Proces orientat spre dobândirea de competențe practice; 

 Elaborată pe baza nevoilor și preocupărilor cursanților; 

 Corespunde experiențelor cursanților și situațiilor din viața reală; 

 Folosește o abordare holistică – emoții, intelect și practică; 

 Participare voluntară și implicare în procesul de învățare; 

 Conține elemente de capacitare a tinerilor pentru participare socială; 

 Învățare durabilă bazată pe dezvoltarea de lungă durată a conștiinței, atitudinilor și 

comportamentului. 

 Bazată pe învățarea socială (învățarea în grup) care duce la dezvoltare personală și 

socială; 

 Măsurarea progresului la nivel individual al cursanților, în locul unei testări agregate; 

 Bazată pe valori, drepturile omului și înțelegere reciprocă, cooperare și sprijin. 

http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion#t-24412
http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion#t-24412
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Exemplu personal și Inspirație 

Cele mai puternice instrumente pe care le avem în munca 

noastră sunt doar două – EXEMPLUL PERSONAL și 

INSPIRAȚIA. Toate celelalte pot fi învățate sau dezvoltate ca 

abilități și cunoștințe, dar ceea ce e cel mai important în 

munca noastră este imaginea și exemplul pe care îl dăm 

oamenilor din jur. Inspirându-i, le dăm aripi pentru a înedplini 

ceea ce își doresc. Totul pornește de la atitudine. Sau cu o 

singură propoziție ”Aplică ceea ce predici”. 

(Ognian Gadoularov) 

 

A educa mintea fără a educa inima nu este deloc educație. 
Aristotel 

 

 

Rolul formatorului este foarte responsabil și provocator. Uneori poate fi dificil și epuizant. Dar este întotdeauna 

dinamic și necesită în mod constant atenție și concentrare. Formatorii de succes își cunosc foarte bine și responsabil 

calitățile personale, punctele tari, punctele slabe. Aceștia încearcă în mod altruist să dea ce e mai bun din ei, în 

procesul de creștere personală a cursanților lor, fiind întotdeauna atenți la nevoile și starea acestora. Formatorul 

este întotdeauna evaluat de cursanți, de comunitate și de societate, având un rol public, lucrând cu oamenii și 

îndeplinind obiective pedagogice/de învățare. De aceea, etica, morala și responsabilitatea în timpul executării 

sarcinilor sunt de o importanță majoră pentru rezultatele muncii lor. Cele mai puternice instrumente pe care le dețin 

formatorii în munca lor cu ceilalți sunt exemplul personal și inspirația, care radiază și se transferă cursanților. 

Urmându-și și afirmându-și valorile și fiind autentic la lucru, formatorul este capabil să conducă o schimbare 

profundă în atitudinea și comportamentul cursanților săi. 

Metodele folosite în ENF oferă un instrument puternic aflat în mâinile formatorilor pentru a schimba oamenii din 

jurul lor și societatea în ansamblul ei. De aceea, responsabilitatea pentru felul în care folosesc acest instrument este 

foarte mare deoarece comportamentul lor în orice situație în interiorul și în afara procesului de învățare poate avea 

consecințe semnificative pentru cursanți și pentru cei din jurul lor. 

Punctul focal care ghidează formatorul este acela de a avea întotdeauna în minte scopul a ceea ce face – anume a 

îmbunătăți situația tinerilor prin sprijinirea procesului dezvoltării lor personale și de progres 

social. Principiul esențial care trebuie să domine munca formatorului din domeniul de tineret este 

"Totul este despre ei!" (tinerii). Iar aceasta este direcția care este 

important să fie urmată de formator atunci când își 

îndeplinește îndatoririle și își modelează propriul 

proces de dezvoltare și perfecționare. Aceasta 

este direcția care conduce adesea la epuizare 

extremă, muncă de 24 ore pe zi, și care cere 

mobilizarea totală și dedicare pentru 

îndeplinirea nevoilor cursanților. 

Principiul "apropierii distante" este un alt 

element al muncii formatorului – de a fi 

suficient de apropiat de cursanți încât să le 

câștigi încrederea, dar fără a trece de limita 

atitudinii profesioniste și a bunei creșteri. 

Acceptarea oamenilor cu toate particularitățile, 

diferențele și individualitatea lor, este esențială pentru crearea egalității în procesul de învățare. 

Menținerea relației cu cursanții indiferent de personalitatea lor denotă nivelul unei astfel de acceptări. 

Moderarea proceselor de învățare de grup, empatia față de oameni, abilitatea de a aplana conflicte și devotamentul 

constant față de cursanți și procesul de învățare fac dintr-un formator un Formator Adevărat. 
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Revizuiește-ți valorile: 
 Care sunt Valorile tale centrale ca 

formator? 

 Te poți defini ca un bun model social? 

 Urmezi principiul “Aplică ceea ce 

predici!”? 

 Ești liber în alegeri și responsabil în 

decizii? 

Când valorile tale îți sunt clare, luarea deciziilor devine mai ușoară. 
Roy E. Disney 

 

 

Formatorul etic poate fi caracterizat 

drept o persoană care: 

• Învață permanent; 

• Este dedicat dezvoltării sale (profesionale); 

• Este dedicat dezvoltării altora (profesionale); 

• Este conștient de și ajută la gestionarea riscurilor pe 

care formarea le implică pentru cursanți; 

• Împărtășește cunoștințe și abilități cu ceilalți; 

• Este capabil să păstreze echilibrul între apropiere și 

distanță față de participanți; 

• Este în mod deschis auto-reflexiv și critic; 

• Își promovează abilitățile și programele cu 

acuratețe; 

• Este sensibil la nevoile cursanților; 

• Folosește conținuturi și procese congruente cu 

abilitățile pe care le are la dispoziție; 

• Stabilește medii de învățare favorabile. 

(Adaptat după Paige 1993) 

Sursa - T-Kit 6 - Training Essentials - publicație a  Consiliului 

Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, Octombrie 2002 

 

 

Caracteristici cheie ale formatorului de  

succes: 

• Abilitatea de a arăta aprobare și acceptare față de 

cursanți 

• Abilitatea de a aduce împreună grupul și de a îl 

controla fără a-l limita sau periclita 

• Un stil de predare și comunicare care generează și 

folosește ideile și abilitățile participanților 

• Cunoștințe și experiență cu privire la subiect 

• Abilități de organizare, în așa fel încât resursele să 

fie disponibile, iar pregătirile logistice să fie bine 

gestionate 

• Abilități de a identifica și rezolva problemele 

participanților 

• Entuziasm față de subiect și capacitatea de a îl 

manifesta în mod interesant și captivant 

• Flexibilitate în a răspunde nevoilor în schimbare ale 

participanților 

(Adaptat după Pretty et al. 1995) 

Sursa - T-Kit 6 - Training Essentials - publicație a  Consiliului 

Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, Octombrie 2002
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Învățare (Wikipedia) - https://en.wikipedia.org/wiki/Learning 

Note asupra Tipurilor de educație: formală, informală, non-

formală (Gauri Dushi) - 

http://www.preservearticles.com/2012010920241/notes-on-the-

types-of-education-formal-informal-non-formal.html  

Educația Non-formală – (UNESCO) - 

http://www.unevoc.unesco.org/tvetipedia.0.html?&tx_drwiki_pi1%

5Bkeyword%5D=non-formal%20education 

 

 

Schimbarea este rezultatul final al învățării reale 
 

Teoriile învățării sunt cadre conceptuale ce descriu modul în care informația este absorbită, procesată și reținută în 
timpul învățării. Influențele cognitive, emoționale și de mediu, precum și experiența anterioară joacă fiecare un rol 
în felul în care înțelegerea sau viziunea despre lume este dobândită sau schimbată, iar cunoștințele și abilitățile sunt 
reținute. 

Wikipedia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Learning
http://www.preservearticles.com/2012010920241/notes-on-the-types-of-education-formal-informal-non-formal.html
http://www.preservearticles.com/2012010920241/notes-on-the-types-of-education-formal-informal-non-formal.html
http://www.unevoc.unesco.org/tvetipedia.0.html?&tx_drwiki_pi1%5Bkeyword%5D=non-formal%20education
http://www.unevoc.unesco.org/tvetipedia.0.html?&tx_drwiki_pi1%5Bkeyword%5D=non-formal%20education
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Teoriile învățării –
http://www.learning-

theories.com/ 

Învățarea este definită drept un proces care aduce laolaltă experiențele personale și influențele din mediu, în 

vederea dobândirii, îmbogățirii sau modificării cunoștințelor, abilităților, valorilor, atitudinilor, comportamentului și 

viziunii despre lume. Teoriile învățării dezvoltă ipoteze care descriu felul în care se desfășoară aceste procese. 

Studiul științific al învățării a început în mod serios la începutul secolului 20. Conceptele și teoriile majore ale 

învățării includ teoriile behavioriste, psihologia cognitivă, constructivismul, constructivismul social, învățarea 

experiențială, inteligențele multiple, și teoria învățării situaționale și comunitatea de practică. 

Behaviorismul 
Perspectiva behavioristă asupra învățării își are originea la începutul anilor 1900, și a 

devenit dominantă la începutul secolului 20. Ideea principală a behaviorismului este 

aceea că învățarea constă într-o schimbare a comportamentului datorată achiziției, 

întăririi și aplicării unor asocieri între stimulii din mediu și răspunsuri observabile ale 

individului. Behavioriștii sunt interesați de măsurarea schimbărilor în comportament. 

Thorndike, unul din marii teoreticieni behavioriști, a lansat ideea că (1) răspunsul la 

un stimul este întărit atunci când este urmat de un efect pozitiv de recompensare, și 

(2) răspunsul la un stimul devine mai puternic prin exercițiu și repetiție. Această viziune 

asupra învățării este similară programelor de tip ”antrenament și exercițiu”. Skinner, un 

alt behaviorist influent, a propus varianta lui de behaviorism denumit ”condiționare operantă”. În viziunea lui, 

recompensarea părților potrivite dintr-un comportament mai complex îl întărește, și încurajează repetarea sa. 

Așadar, întăririle controlează apariția comportamentelor parțiale dorite. Învățarea este înțeleasă ca aproximarea 

pas-cu-pas sau succesivă a comportamentului parțial intenționat, prin folosirea recompensei și pedepsei. Cea mai 

cunoscută aplicare a teoriei lui Skinner este ”instrucția programată” care consideră că secvența potrivită de 

comportamente parțiale ce se vor a fi învățate este specificată prin analize elaborate ale sarcinii. 

Psihologia cognitivă 
Psihologia cognitivă a fost inițiată la sfârșitul anilor 1950, și a contribuit la detașarea 

de behaviorism. Oamenii nu mai sunt văzuți ca o colecție de răspunsuri la stimuli 

externi, așa cum erau înțeleși de behavioriști, ci ca procesori de informații. Psihologia 

cognitivă a acordat atenție unor fenomene mintale complexe, ignorate de către 

behavioriști, și a fost influențată de apariția computerului ca dispozitiv de procesare 

a informației, care a devenit analog minții umane. În psihologia cognitivă, învățarea 

este înțeleasă ca achiziția de cunoștințe: cel care învață este un procesor de 

informație care absoarbe informații, execută operații cognitive cu acestea, și le 

stochează în memorie. De aceea, metodele sale preferate de instrucție sunt 

prelegerile și cititul manualelor; și, in extremis, cursantul este un recipient pasiv al 

cunoștințelor oferite de profesor. 

 

Constructivismul 
Constructivismul a apărut în anii 1970 și 1980, dând naștere ideii că cel 

care învață nu este un recipient pasiv al informațiilor, ci că acesta își 

construiește cunoașterea în mod activ, în interacțiune cu mediul și prin 

reorganizarea structurilor sale mentale. Cursanții sunt astfel văzuți ca și 

constructori ai sensului, nu doar înregistrând informațiile oferite, ci 

interpretându-le. Această perspectivă asupra învățării a condus la 

metafora tranziției de la “dobândirea de cunoștințe” la “construcția de 

cunoștințe”. Dovezile tot mai numeroase care sprijină natura 

http://www.learning-theories.com/
http://www.learning-theories.com/
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constructivă a învățării au venit și pe fondul și în sprijinul cercetărilor anterioare ale unor teoreticieni influenți 

precum Jean Piaget și Jerome Bruner. Deși există diferite versiuni ale constructivismului, ceea ce au în comun  este 

abordarea centrată pe cursant, în care profesorul devine un ghid cognitiv al învățării elevului și nu un transmițător 

de cunoștințe. 

Teoria învățării sociale  
O teorie bine cunoscută a învățării sociale a fost dezvoltată de 

Albert Bandura, care lucrează atât în cadrul cognitiv, cât și în 

cel comportamental, incluzând atenția, memoria și motivația. 

Teoria sa asupra învățării sugerează că oamenii învață într-un 

context social, și că învățarea e facilitată prin concepte precum 

modelarea, învățarea prin observație și imitația. Bandura a 

lansat conceptul de ”determinism reciproc” care postulează că 

atât comportamentele, cât și mediul și calitățile individuale ale 

unei persoane se influențează reciproc. El argumentează că atât din observarea celorlalți, cât și din 

comportamentele ”model”, copiii învață prin procese ce implică atenția, reținerea, reproducerea și motivația. 

Importanța modelelor pozitive în învățare este bine documentată. 

Socio-constructivismul 
Spre sfârșitul secolului 20, viziunea constructivistă asupra învățării a fost din nou schimbată de progresul 

perspectivei ”cogniției și învățării situaționale” care evidenția rolul semnificativ al contextului, în special al 

interacțiunii sociale. Critica abordării cogniției și învățării în maniera constructivistă, sub formă de procesare de 

informații, a devenit mai vocală pe măsură ce și-au avansat activitatea de pionierat Vîgotski și alți savanți precum 

Rogoff și Lave, care au primit sprijin pentru cercetarea lor antropologică și etnografică. Esența acestor critici constă 

în ideea că acea procesare de informații din constructivism vedea cogniția și învățarea ca procese ce au loc în minte 

în mod izolat față de mediul înconjurător și de interacțiunea cu acesta. Cunoștințele erau considerate drept auto-

suficiente și independente de contextele în care se găsesc. În noua concepție, cogniția și învățarea sunt înțelese ca 

interacțiuni ale individului cu situația; cunoașterea este considerată contextuală și reprezintă un produs al activității, 

contextului și culturii în care se formează și este utilizată. Aceasta a făcut loc unei noi metafore a învățării ca 

“participare” și “ negociere socială”. 

Învățarea Experiențială 
Teoriile învățării experiențiale au la bază teoriile sociale și 

constructiviste ale învățării, dar plasează experiența în centrul 

procesului de învățare. Acestea își propun să înțeleagă 

modalitățile prin care experiențele – fie ele de primă mână sau 

de mâna a doua – motivează cursanții să își susțină învățarea. 

Așadar, învățarea se referă la experiențe semnificative – în 

viața de zi cu zi – care conduc la o schimbare în cunoștințele și 

comportamentele unui individ. Carl Rogers este un susținător 

influent al acestor teorii, sugerând că învățarea experiențială 

este o ”învățare auto-inițiată”, fiindcă oamenii au o înclinație 

naturală spre a învăța, și că învață atunci când sunt pe deplin implicați în procesul de învățare. Rogers a adus 

următoarul tip de înțelegere: (1) “învățarea poate să fie doar facilitată: nu putem învăța o altă persoană în mod 

direct”, (2) “cursanții devin mai rigizi sub influența amenințării”, (3) “învățarea semnificativă are loc într-un mediu în 

care amenințarea cursantului este redusă la minim”, (4) “învățarea se produce și persistă cel mai probabil atunci 

când este auto-inițiată” (Biroul pentru Învățare și Predare, 2005, pag. 9). El promovează un proces dinamic, 

continuu al schimbării, din care rezultă o nouă învățare și care afectează mediile de învățare. Acest proces dinamic 

al schimbării este luat în considerare adesea în literatura de specialitate cu privire la învățarea organizațională. 



Project: 2014-1-BG01-KA205-001743  Educație non-formală pentru angajabilitate  20 

Inteligențele Multiple  
Provocând asumpția multor teorii ale învățării care consideră învățarea ca un proces uman universal pe care toți 

indivizii îl experimentează conform acelorași principii, Howard Gardner și-a elaborat propria teorie a ‘inteligențelor 

multiple’ în 1983. Teoria lui a pus la încercare înțelegerea inteligenței ca fiind dominată de o singură abilitate 

generală. Gardner susține că nivelul de inteligență al fiecărei persoane constă de fapt în mai multe ”inteligențe 

distincte”. Acestea includ inteligențele: (1) logico-matematică, (2) lingvistică, (3) spațială, (4) muzicală, (5) corporal-

kinestezică, (6) interpersonală, și (7) intrapersonală. Cu toate că munca lui este speculativă, teoria sa este apreciată 

de profesori ca lărgindu-le cadrul conceptual dincolo de limitele tradiționale ale abilitării, curriculum-ului și testării. 

Recunoașterea unor inteligențe multiple, din perspectiva lui Gardner, este un mijloc de a atinge obiective 

educaționale, mai degrabă decât un scop educațional în sine. 

Teoria învățării situaționale și comunitatea de practică 
“Teoria învățării situaționale” și “comunitatea de practică” cuprind multe dintre ideile teoriilor învățării prezentate 

mai sus. Acestea au fost elaborate de Jean Lave și Etienne Wenger. Teoria învățării situaționale recunoaște că nu 

există învățare care să nu fie situată într-un context, și pune accent pe caracterul relațional și negociat al cunoașterii 

și învățării, precum și pe natura implicată a activității de învățare pentru indivizii vizați. Conform teoriei, învățarea 

este cea mai eficientă în cadrul comunității. Interacțiunile ce au loc în cadrul unei comunități de practică, de ex. 

cooperarea, rezolvarea de probleme, construirea încrederii, înțelegerii și relațiilor – au potențialul de a crește 

capitalul social al comunității, care contribuie la creșterea stării de bine în rândul membrilor comunității. Thomas 

Sergiovanni consolidează ideea că învățarea este cel mai eficientă atunci când are loc în comunitate. El 

argumentează că rezultatele școlare și sociale se vor îmbunătăți  doar atunci când clasele de elevi vor deveni 

comunități de învățare, iar predarea va deveni centrată pe elev. Comunitățile de practică se extind, desigur, și 

dincolo de limitele școlii, acoperind și alte contexte precum locul de muncă și organizațiile. 

Învățarea sau abilitățile secolului 21 
Explorarea învățării sau abilităților secolului 21 a apărut din preocuparea 

de a transforma scopurile și practicile curente de învățare, în vederea 

îndeplinirii noilor solicitări din secolul 21, care sunt caracterizate ca fiind 

conduse de cunoaștere și tehnologie. Discuția curentă cu privire la 

abilitățile secolului 21 conduce clasele de elevi, precum și alte medii de 

învățare, să încurajeze dobândirea de cunoștințe în subiectele de bază, 

precum și instrucția în noile mijloace media, gândirea critică și sistemică, 

abilități interpersonale și auto-directive. Spre exemplu, Parteneriatul 

pentru Abilitățile Secolului 21 (P21) definește următoarele aspecte cheie: 

subiecte de bază (ex. engleza, matematica, geografia, istoria, civica) și 

tematici ale secolului 21 (conștiință globală, formare civică, instrucție în 

domeniul sănătății, instrucție în domeniul mediului înconjurător, instrucție în domeniul finanțelor, afacerilor și 

antreprenoriatului); abilități de învățare și inovare (creativitate și inovare, gândire critică și rezolvare de probleme, 

comunicare și colaborare); informație, mass-media și abilități tehnologice (ex. instrucție în domeniul TIC, 

alfabetizare în mass-media); și abilități de viață și carieră (flexibilitate și adaptabilitate, inițiativă și auto-

direcționare, abilități sociale și transculturale, productivitate și responsabilitate față de rezultat, leadership și 

responsabilitate). Una din principalele metode de învățare care sprijină învățarea unor astfel de abilități și 

cunoștințe este învățarea de grup sau proiectele tematice, care implică muncă de colaborare bazată pe întrebări ce 

adresează tematici și probleme ale lumii reale. 

Sursa: The Office of Learning and Teaching, 2004. Melbourne: Departamentul de Educație și Formare; OECD, 2010. 
Nature of Learning, Paris: Autor - http://www.p21.org/  -  
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/quality-framework/technical-

notes/influential-theories-of-learning/ 

http://www.p21.org/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/quality-framework/technical-notes/influential-theories-of-learning/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/quality-framework/technical-notes/influential-theories-of-learning/
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După cum se poate vedea din această piramidă, conform modalităților de învățare, tindem să ne amintim un anumit 

procent de informație, mai precis: 

Ne amintim 10% din ceea ce citim – 

citind textul 

Ne amintim 20% din ceea ce auzim și 

vedem – ascultând cuvinte și vizualizând 

imagini 

Ne amintim 30% din ceea ce vedem – 

privind o demonstrație 

Ne amintim 50% din ceea ce vedem și 

discutăm – urmărind o demonstrație și 

discuție 

Ne amintim 75% din ceea ce facem – 

exersând 

Ne amintim 90% din ceea ce predăm – 

învățându-i pe alții 

 

Sursa: Laboratoarele Naționale pentru Formare, Bethel, Maine; model din Edgar Dayl (1946, 1969) 

Aplicații practice ale piramidei învățării 

Modelul arată în mod clar diferența dintre învățarea pasivă și cea activă. O mai bună memorare și înțelegere a 

lucrurilor are loc în cazul învățării active, în timp ce în învățarea pasivă, tot memorăm și înțelegem, dar cu mari 

"pierderi". 

Există mai multe feluri de a învăța. De aceea, există un potențial real ca oamenii să învețe cu succes în mai multe 

feluri decât unul sau două. 

 

 

 

 

Pasiv      Activ      Interactiv 

 

 

 

 

 

 

 

Săgețile din aceste grafice marchează direcția fluxului de informații între profesor și cursanți în procesul de învățare.  
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Cursant 

Cursant 

Profesor 
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Cursant 
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Ne subestimăm creierul și inteligența... Cu toții suntem capabili de reușite uriașe și 
nebănuite în învățare, fără efort. 

Frank Smith, Insultă la adresa Inteligenței 

 

Se consideră că emisfera 

dreaptă și cea stângă a 

creierului au funcții diferite. 

Emisfera stângă este 

folosită pentru operații 

analitice, limbajul scris și 

oral și procese logice. 

Emisfera dreaptă este 

implicată în vizualizare, 

sinteză, și creativitate. Unii 

oameni posedă abilități 

care indică faptul că 

operează cu una dintre 

emisfere mai mult decât cu 

cealaltă. 

Cu toate că tehnicile de 

imagerie cerebrală mai 

recente au arătat că noțiunea unei diferențieri a funcțiilor creierului între jumătatea dreaptă și cea stângă a 

creierului ar putea fi prea simplistă, este clar totuși că sistemele formale de educație tind să pună accentul pe o 

gamă destul de restrânsă a capacităților cerebrale. 

Învățarea cu întreg creierul folosește tehnici care imbină abilitățile de sinteză și imaginație ale creierului cu abilitățile 

de analiză și limbaj. Strategii simple pot utiliza mai bine întreg creierul și pot conduce la o îmbunătățire dramatică a 

învățării și abilităților de performanță. 

O înțelegere a felului în care funcționează creierul în modul cel mai eficient a condus la următoarele principii ale 

învățării "bazate pe creier": 

 Creierul este un procesor paralel – întotdeauna face mai 

multe lucruri deodată; 

 Învățarea implică întreaga fiziologie – tot ceea ce afectează 

funcționarea fiziologică afectează capacitatea de a învăța; 

 Căutarea sensului este automată – căutarea sensului nu poate fi 

oprită, ci doar canalizată și concentrată; 

 Căutarea sensului are loc prin "aranjare" – creierul este 

construit să perceapă și să genereze modele, și se opune ideii 

de a i se impune modele (pattern-uri) fără sens; 

 Emoțiile sunt critice și stau la baza elaborării de modele – ceea ce 

învățăm este influențat și organizat de emoții și seturi mentale; 

Tony Buzan 

Cum putem folosi creierul în mod mai 

eficient 
Cauți un video cu sfaturi despre Cum Putem Folosi Creierul Mai 

Eficient? Acest video scurt se potrivește fiindcă explică cu 

acuratețe cum se face, și te va ajuta să devii mai bun la 

examene. Bucură-te de acest video instructiv  oferit de cea mai 

completă bibliotecă online de video-uri gratuite din lume–  

https://www.youtube.com/watch?v=BXJDJ8rqjLY 

https://www.youtube.com/watch?v=BXJDJ8rqjLY
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 Procesele cerebrale se despart și se întregesc simultan – emisferele, dreaptă și stângă, interacționează în mod 

inseparabil; 

 Învățarea implică atât atenția concentrată, cât și percepția periferică – creierul răspunde întregului context 

senzorial incluzând semnale subtile insesizabile în mod conștient; 

 Învățarea implică întotdeauna procese conștiente și inconștiente – învățăm mult mai multe decât înțelegem în 

mod conștient; 

 Avem cel puțin două modalități diferite de a organiza memoria – un sistem al memoriei spațiale, care permite 

experiențe ale memoriei instantanee; și un set de sisteme pentru învățarea pe de rost a unor fapte și abilități 

izolate de experiență; 

 Înțelegem și ne amintim cel mai bine atunci când faptele și abilitățile sunt integrate în memoria naturală, spațială 

– memoria spațială este invocată cel mai bine, în general, de învățarea experiențială; 

 Creierul își reduce viteza sub percepția amenițării și învață optim atunci când este stimulat în mod adecvat – 

învățarea are loc cel mai bine într-o atmosferă cu amenințare scăzută și provocare crescută; 

 Fiecare creier este unic – învățarea de fapt modifică structura creierului (din Caine et al., Mindshifts). 

 

 

În învățarea cooperativă elevii lucrează unii împreună cu alții în vederea atingerii unui scop împărtășit sau comun. 

Scopul este atins prin interdependența dintre toți membrii grupului, mai degrabă decât prin lucrul de unul singur. 

Fiecare membru este responsabil de rezultatul scopului comun. 

A aduce împreună mai multe grupuri într-o cameră nu înseamnă că are loc învățarea prin cooperare. Pentru a 

avea o învățare cooperativă efectivă, fiecare membru al grupului trebuie să:  

 contribuie, depinzând în același timp de ceilalți pentru îndeplinirea unui scop sau sarcini comune; 

 laude, încurajeze, sprijine sau ajute pe ceilalți; 

 își asume responsabilitatea propriei învățări și contribuții, precum și a reușitei grupului; 

 dobândească abilități de leadership, luare a deciziilor, dobândire a încrederii și comunicare; 

 reflecteze asupra eficienței grupului și să se gândească la modalități de a îmbunătăți munca de grup.  

Învățarea cooperativă poate conduce la realizări mai mari în învățare decât metodologiile tradiționale de învățare. 

Cursanții care lucrează independent adesea concurează unii cu alții pentru câștigarea de laude sau alte forme de 

recompense și întăriri. Succesul acestor indivizi poate însemna eșecul altora. Există mai mulți câștigători într-o 

echipă cooperativă, deoarece toți membrii se bucură de succesul unei realizări. 

Unul din elementele esențiale ale învățării cooperative este dezvoltarea abilităților sociale. Cursanții învață să își 

asume riscuri și sunt lăudați pentru contribuția lor. Sunt de asemenea capabili de a vedea alte puncte de vedere 

decât ale lor. Astfel de beneficii contribuie la satisfacția învățării per ansamblu. Cursanții lucrează împreună cu alții 

care ar putea avea diferite abilități de învățare, bagaje culturale, atitudini sau personalități. Aceste diferențe îi obligă 

să se confrunte cu conflictele și să își îmbogățească învățarea. 

Bibliografie - Gibbs,J:Tribes - A New Way of Learning Together. Centre Source Publications, 1994 
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Pe la începutul acestui secol, ecologiștii care studiau comunitățile de plante și animale au observat rețele de relații, 

un sistem al vieții. Au descoperit un nou mod de gândire – gândirea în termeni de relații, legături și context – 

GÂNDIREA SISTEMICĂ. 

Gândirea Sistemică presupune câteva puncte de tranziție față de gândirea mecanicistă, reducționistă:  

Tranziția dinspre părți spre întreg: 
Conform viziunii sistemice, un sistem viu are proprietăți esențiale pe 

care nici una dintre părți nu le are. Acestea reies din interacțiunile și 

relațiile dintre părți. Aceste proprietăți sunt pierdute atunci când 

sistemul este destrămat, fie fizic, fie teoretic, în elemente izolate. 

Spre exemplu, energia și materia se mișcă circular printr-un 

ecosistem, toate substanțele sunt reciclate continuu. Lanțurile 

trofice despre care  ecologiștii vorbeau la începuturi sunt de fapt 

rețele de hrană. Sunt rețele, și există cicluri în cadrul acestor rețele, care sunt 

bucle de feedback. Toate aceste proprietăți pot fi înțelese doar dacă observi întregul ecosistem. Dacă l-ai împărți 

într-o serie de specii și ai face o listă a acestora, nu vei descoperi niciodată că există aceste modele ciclice prin care 

ele sunt interconectate. 

Tranziția de la analiză la context: 
Tranziția de la părți la întreg nu este ușoară, fiindcă cu toții am fost 

condiționați prin creșterea și educația noastră să   gândim în termeni 

de părți. Întregul proiect al gândirii filosofice vestice a fost 

mecanicist și reducționist, concentrat asupra părților. 

Marele șoc al științei din secolul XX a fost acela că sistemele vii nu pot fi 

înțelese prin această metodă de analiză. Asta nu înseamnă că trebuie să 

renunțăm la analiză. Este în continuare utilă în multe feluri, însă este limitată. 

În abordarea sistemică, proprietățile părților pot fi înțelese doar din organizarea întregului. Pentru a înțelege ceva, 

nu îl dezasamblezi, ci îl pui într-un context mai larg. Doar atunci vei înțelege, de exemplu, de ce o pasăre are 

anumite culori. Dacă știi câte ceva despre evoluție, vei ști cum au apărut și au evoluat aceste culori. Vei înțelege 

proprietățile în contextul mediului natural al acestui animal și în contextul său de evoluție. 

Așadar, gândirea sistemică este 'contextuală', iar acesta este opusul gândirii analitice. Analiza înseamnă să 

dezasamblezi un lucru pentru a-l înțelege; gândirea sistemică înseamnă să îl pui în contextul unui întreg mai mare. 

Tranziția de la obiecte la relații: 
În anii l920 fizicienii au descoperit că, până la urmă, părțile nu există. Ceea ce noi numim o ”parte” este doar o 

mostră, un model dintr-o rețea inseparabilă de relații. Este cu siguranță foarte util să definim părțile, dar această 

definiție este adesea arbitrară și aproximativă, și trebuie să fie flexibilă. 

Așadar, tranziția de la părți la întreg poate fi văzută și ca o tranziție de la obiecte la relații. În viziunea mecanicistă, 

lumea e văzută ca o colecție de obiecte, iar relațiile dintre 

ele sunt pe plan secund. În viziunea sistemică, am realizat 

că obiectele în sine – organismele unui ecosistem sau 

oamenii dintr-o comunitate – reprezintă rețele de relații, 

integrate în rețele mai largi. Pentru gânditorul sistemic, 

relațiile sunt principale, iar obiectele sunt secundare. 
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Tranziția de la ierarhii la rețele: 
O proprietate uimitoare a sistemelor vii este tendința acestora de a forma 

structuri multinivelare de sisteme în cadrul sistemelor. Să luăm drept 

exemplu propriul organism. La cel mai mic nivel avem celule, iar 

fiecare celulă este un sistem viu. Aceste celule se combină 

pentru a forma țesuturi, țesuturile formează organe. 

Întregul organism este o rețea a tuturor acestor relații. Apoi 

organismul ca întreg există în cadrul unor relații în 

societate, în cadrul sistemelor sociale, și în cadrul unor 

ecosisteme. 

La fiecare nivel avem sisteme care sunt întreguri integrate, și în același timp sunt parte a unor întreguri și mai mari. 

De-a lungul întregii lumi vii găsim sisteme vii în cadrul altor sisteme vii. 

De la începuturile ecologiei, aceste aranjamente multinivelare au fost denumite ierarhii, un termen înșelător derivat 

din ierarhiile umane, cu o structură relativ rigidă de dominație și control – destul de diferit față de ordinea 

multinivelară pe care o găsim în natură. 

Din moment ce sistemele vii la toate nivelurile sunt rețele, trebuie să vizualizăm sistemul vieții ca sisteme vii (rețele) 

ce interacționează în rețea cu alte sisteme (rețele). 

Cu alte cuvinte, sistemul vieții constă în rețele din cadrul altor rețele. 

Tranziția de la structură la proces: 
Toate conceptele sistemelor discutate până 

acum pot fi privite ca aspecte diferite ale unei 

mari filiere a gândirii sistemice, pe care am 

putea-o numi gândire contextuală. Gândirea 

contextuală înseamnă a gândi în termeni de 

conexiune, context și relații. 

Există și o altă filieră a gândirii sistemice, la fel de 

importantă. Această a doua filieră este gândirea 

procesuală. În cadrul mecanicistic al științei Carteziene extistă structuri fundamentale, iar apoi există forțele și 

mecanismele prin care acestea interacționează, astfel dând naștere unor procese.  

În știința sistemelor fiecare structură este văzută ca o manifestare a proceselor subsumate. Structura și procesul 

merg întotdeauna împreună, sunt două fețe ale aceleiași monede. Gândirea sistemică este întotdeauna gândire 

procesuală. 

Bibliografie - Capra, F: From the Parts to the Whole, in The Education Network Australian Education Network, Winter 1995 

Adaptat din – Rețeaua pentru Educație Holistică din Tazmania, Australia - http://www.hent.org/intro3.htm  
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Învățarea auto-dirijată – În accepțiunea sa cea mai largă, ’învățarea auto-dirijată’ descrie un proces prin care 
indivizii iau inițiativa, cu sau fără a fi asistați de alții, de a își diagnostica nevoile de învățare, de a își formula 
scopurile de învățare, de a identifica resursele umane și materiale necesare învățării, de a alege și implementa 
strategiile de învățare potrivite, și de a evalua rezultatele învățării. 

M. Knowles, Principiile Andragogiei, 1972 
 

(Richard E. Boyatzis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima Discontinuitate: împlinirea Viselor, angrenarea Pasiunii 
Prima discontinuitate și potențialul punct de pornire în 

procesul învățării auto-dirijate este descoperirea a ceea 

ce vrei să fii. Eul nostru Ideal este o imagine a persoanei 

care vrem să fim. Se naște din sinele nostru ideal, vise și 

aspirații. Ultimii douăzeci de ani au scos la iveală o 

literatură ce sprijină puterea imageriei pozitive sau 

vizualizării în psihologia sportivă, cercetarea apreciativă 

(Cooperrider, 1990), meditația și cercetarea prin 

biofeedback, și alte forme ale cercetării psihofiziologice. 

Se consideră că puterea concentrării asupra propriilor 

gânduri privind starea finală sau condiția dorită este 

dată de componentele emoționale ale creierului 

(Goleman, 1995). Eul Ideal este o reflexie a motivațiilor 

intrinseci ale persoanei. Numeroase studii au arătat că 

motivele intrinseci au un impact mai durabil asupra 

comportamentului persoanei decât motivațiile 

extrinseci (Deci and Ryan, 1985). 

Aspirațiile, visurile și dorințele noastre sunt formate de 

valorile și filosofia noastră (Boyatzis, Murphy, and 

Wheeler, 2000), de etapele de viață și de carieră 

(Boyatzis and Kolb, 1999), de motivele noastre 

Descoperirea #2: 

Lipsurile mele – Unde 

diferă Eul meu Ideal 

de cel Real? 

 

Descoperirea #1: 

Eul meu ideal – 

Cine vreau să fiu? 

 Descoperirea #2: 

Eul meu real – 

Cine sunt eu? 
Descoperirea #4: Crearea și 

construirea de noi căi 

neuronale prin Practică 

până la stăpânire 

  

Descoperirea #2: 

Calitățile mele – unde 

se aseamănă Eul meu 

Ideal cu cel Real? 

 

Descoperirea #3: 

Planul de Învățare – 

Pornind de la Calități 

și reducând Lipsurile 

 

Descoperirea #4: Noi 

comportamente, 

gânduri și sentimente 

prin Experimentare 

 

Descoperirea #5: Încrederea în 

Relațiile care ajută, sprijină și 

încurajează la fiecare pas al 

procesului 
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(McClelland, 1985), modele, și alți factori. Această 

cercetare indică faptul că putem accesa și implica un 

puternic angajament emoțional și energie psihică dacă 

ne angrenăm pasiunile și cuprindem în mod conceptual 

visurile noastre în imaginea de sine Ideală. 

Este o anomalie faptul că noi cunoaștem importanța 

considerării Eului Ideal, și totuși adesea, atunci când 

suntem implicați într-o schimbare sau un proces de 

învățare, sărim peste formularea clară sau articularea 

imaginii Eului nostru Ideal. 

Dacă un părinte, soț, șef, sau profesor ne spune că ceva 

ar trebui să fie diferit, ne oferă viziunea lor despre Eul 

nostru Ideal. Aceștia ne împărtășesc despre persoana 

care ei ar vrea ca noi să fim. Măsura în care credem sau 

acceptăm această imagine determină gradul în care 

aceasta devine parte a Eului nostru Ideal. Reticența 

noastră de a accepta așteptările celorlalți sau dorințele 

lor ca noi să ne schimbăm este unul din multele motive 

pentru care nu am vrea să ne ridicăm la nivelul 

așteptărilor sau dorințelor celorlalți, și să nu ne 

schimbăm sau să învățăm în conformitate cu planul lor! 

În psihologia actuală, versiunea celorlalți despre care ar 

trebui să fie Eul nostru Ideal este cunoscut drept ”Eul 

cuvenit”. Am putea cădea pradă așteptărilor celorlalți și 

puterii seducătoare ale imaginilor popularizate în 

media, celebrităților, grupurilor noastre de referință. În 

cartea sa, The Hungry Spirit: Beyond Capitalism, A 

Quest for Purpose in the Modern World (1997), Charles 

Handy descrie dificultatea de a-și stabili idealul. ”Am 

petrecut prima parte a vieții mele încercând din greu să 

fiu altcineva. La școală voiam să fiu un sportiv foarte 

bun, la facultate o persoană mondenă admirată, apoi un 

om de afaceri, iar mai târziu, directorul unei mari 

instituții. Nu mi-a luat mult să descopăr că nu eram 

menit să am succes în nici unul dintre aceste aspecte, 

dar asta nu m-a împiedicat să încerc, și să fiu în mod 

constant dezamăgit de mine însumi. Problema a fost că 

în încercarea de a fi altcineva am neglijat să mă 

concentrez asupra persoanei care aș putea fi. Acea idee 

era prea înfricoșător de considerat la acea vreme. Eram 

mai fericit să mă pliez convențiilor din acea vreme, 

măsurând succesul în termenii convențiilor, urcând scări 

pe care alții mi le scoseseră în cale, colecționând obiecte 

și contacte mai degrabă decât să dau curs propriilor 

mele convingeri și personalitate (pag. 86)”. În acest fel, 

ne permitem să fim anesteziați față de visurile noastre și 

pierdem din vedere Eul nostru Ideal din adâncuri. 

Cea de-a doua Discontinuitate: sunt și eu o broască în fierbere? 
Conștiința eului actual, persoana pe care ceilalți o văd și 

cu cine interacționează este evazivă. Din motive 

normale, psihicul uman se protejează de ”preluarea” 

automată și realizarea conștientă a tuturor informațiilor 

despre noi. Aceste mecanisme de apărare ale eului au 

rolul de a ne proteja. De asemenea, ele conspiră la a ne 

amăgi într-o imagine a ceea ce suntem care se hrănește 

cu ea însăși, ajunge să se perpetueze pe sine, și în cele 

din urmă poate deveni disfuncțională (Goleman, 1985). 

Aici se aplică "sindromul broaștei în fierbere". Se spune 

că dacă cineva scapă o broască într-un vas cu apă fiartă, 

aceasta va sări din el printr-un mecanism defensiv 

instinctiv. Dar dacă pui o broască într-un vas cu apă rece 

și crești treptat temperatura, broasca va sta în apă până 

când va muri prin fierbere. Aceste ajustări lente la 

schimbare sunt acceptabile, dar aceeași schimbare 

făcută în mod dramatic nu este tolerată. 

Cea mai mare provocare pentru o imagine de sine 

actuală corectă (ex., a te vedea așa cum te văd ceilalți și 

în coerență cu alte stări interne, credințe, emoții, si așa 

mai departe)  este sindromul broaștei în fierbere. Sunt 

mai mulți factori care contribuie la asta. În primul rând, 

oamenii din jurul tău ar putea să nu te lase să vezi vreo 

schimbare. S-ar putea să  nu îți ofere feedback sau 

informații despre cum o văd ei. Și ei ar putea fi victime 

ale sindromului broaștei în fierbere, după cum își 

ajustează percepția de zi cu zi. Spre exemplu, atunci 

când vezi copilul unui prieten după doi ani, s-ar putea să 

ți se taie răsuflarea gândindu-te cât de repede a crescut. 

Între timp, părintele este conștient de creșterea 

copilului atunci când cumpără pantofi noi, hăinuțe, sau 



Project: 2014-1-BG01-KA205-001743  Educație non-formală pentru angajabilitate  28 

de o schimbare bruscă în echilibrul hormonal al copilului 

ducând la un comportament considerat improbabil până 

atunci. 

În al doilea rând, mediatorii, cei care scuză schimbarea, 

cei cărora le e teamă de ea, sau cei cărora nu le pasă, i-ar 

putea permite să treacă neobservată. Relațiile și 

contextul nostru interpersonal mediază și interpretează 

indiciile din mediul înconjurător. Ei ne ajută să 

interpretăm semnificația lucrurilor. Întrebi un prieten: 

”Am început să mă îngraș?” la care îți răspunde “Nu, 

arăți grozav!” Fie că acest lucru este reconfortant pentru 

ascultător sau nu, este derutant și poate că nu oferă 

feedback la întrebarea adresată. Desigur, dacă ar fi spus 

“Nu, este doar vârsta sau efectele normale ale 

gravitației”, tot nu ai fi avut informații mai utile. 

În ședințele de consiliere cu directori și manageri ai 

organizațiilor non-profit, am fost adesea surprins de 

lipsa lor de a se vedea ca lideri. Alții poate că îi văd ca 

lideri. Uneori modestia le blochează percepția; alteori, 

contextul interpersonal sau cultural. Pe planeta 

Krypton, Superman era doar un alt cetățean fără puteri 

“supranaturale”. Această lipsă de reucunoaștere față de 

tine a ceea ce este evident pentru ceilalți poate apărea și 

atunci când ai perioade de suprimare spirituală, 

pierzându-ți din vedere valorile de bază și filozofia. 

Unele culturi organizaționale, așa cum am menționat 

anterior, încurajează o preocupare față de ”lipsuri”. Unii 

indivizi au filosofii sau orientări valorice care îi împing să 

se concentreze asupra ariilor de îmbunătățit (de ex., o 

filosofie a Orientării asupra Valorii Pragmatice, Boyatzis 

et. al., 2000, sau o motivație dominantă bazată pe 

Nevoia de Succes, McClelland, 1985). Unii indivizi au un 

nivel așa de scăzut al încrederii sau stimei de sine încât 

presupun că sunt nedemni și nu au încredere în 

feedback-ul pozitiv, ci se concentrează asupra 

aspectelor negative și a lipsurilor. 

Pentru ca o persoană să ia cu adevărat în considerare 

schimbarea unei părți din ea însăși, trebuie să aibă un 

simț al ceea ce valorifică și vrea să păstreze. În același 

mod, pentru a lua în considerare ceea ce vrei să păstrezi 

la tine presupune să recunoști aspectele tale pe care 

dorești să le schimbi sau să le adaptezi într-o formă sau 

alta. Conștiința celor două lucruri și explorarea lor există 

unul în contextul celuilalt. 

Prea des, oamenii își explorează creșterea sau 

dezvoltarea prin a se concentra pe ”lipsuri” sau carențe. 

Programele de formare organizațională și managerii ce 

aplică ”verificări” anuale comit adesea aceeași greșeală. 

Există presupunerea că putem “lăsa în pace ceea ce este 

suficient de bine” și trecem la ariile care mai au nevoie 

de lucru. Nu e de mirare că multe din aceste programe 

sau proceduri menite să ajute o persoană să se dezvolte 

conduc la sentimentul individului că este lovit, încolțit și 

rănit, și nu ajutat, încurajat, motivat sau ghidat. Lipsurile 

v-ar putea atrage atenția fiindcă perturbă progresul sau 

fluxul (Fry, 1998). 

Explorarea eului în contextul mediului propriu (Cum mă 

încadrez în această configurație? Cum mă descurc în 

viziunea celorlalți? Sunt parte a acestui grup sau 

organizație sau familie?) și examinarea Eului Real în 

contextul Eului Ideal implică judecăți comparative și 

evaluative. O viziune completă include atât punctele 

tari, cât și pe cele slabe. Adică pentru a considera 

schimbarea, trebuie să considerăm stabilitatea. Pentru a 

te identifica și a te angaja la schimbarea unor părți ale 

tale, trebuie să identifici acele părți pe care vrei să le 

păstrezi și poate să le crești. În acest fel, adaptarea nu 

implică sau necesită ”moartea”, ci evoluția eului. 

Există patru mari “puncte ale învățării” din primele două 

discontinuități în procesul de învățare auto-dirijată: 

1. Angrenează-ți pasiunea și creează-ți visurile; și 

2. Cunoaște-te pe tine însuți! 

3. Identifică sau articulează-ți atât punctele tari (acele 
aspecte ale tale pe care vrei să le păstrezi) și lipsurile 
sau discrepanțele dintre Eul tău Real și cel Ideal 
(acele aspecte ale tale pe care vrei să le adaptezi sau 
să le schimbi); și  

4. Menține-ți atenția concomitent asupra 
caracteristicilor, forțelor sau factorilor— nu lăsa ca 
unul să devină preocuparea centrală! 

Toate aceste puncte ale învățării se pot atinge prin 

găsirea și folosirea unor surse multiple de feedback 

despre Eul tău Ideal, Real, Calități și Lipsuri.  

Sursele înțelegerii Eului tău Real pot include strângerea 

sistematică de informații de la ceilalți, precum prin 

metoda feedback-ului la 360 de grade, considerată 

actualmente la modă în organizații. Alte surse de 

înțelegere a Eului tău Real, a Calităților și Lipsurilor 

poate veni din feedback-ul comportamental, prin 

interacțiuni filmate sau înregistrate audio, precum cele 

colectate în centrele de evaluare. Diverse teste 

psihologice te pot ajuta să îți determini sau să îți 
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explicitezi aspecte interioare ale Eului Real, precum 

valorile, filosofia, trăsăturile, motivațiile și altele. 

Sursele de înțelegere a Eului tău Ideal sunt mai 

personale și mai evazive decât cele ale Eului Real. 

Diferite exerciții și teste te pot ajuta prin explicitarea a 

diverse visuri sau aspirații ale tale pentru viitor. A vorbi 

cu prieteni apropiați sau mentori te poate ajuta. 

Permițându-ți să te gândești la viitorul dorit, nu doar la 

predicțiile asupra viitorului tău cel mai probabil, este cel 

mai mare obstacol. Aceste conversații și explorări 

trebuie să aibă loc în cadre sigure din punct de vedere 

psihologic. Adesea, normele implicite ale grupurilor 

sociale sau de lucru din imediata apropiere nu permit și 

nici nu  încurajează asemenea discuții. În acest caz, 

probabil vei vrea să cauți grupuri care iau în considerare 

ideea de a-și schimba viața printr-un program 

universitar, un workshop de dezvoltare a carierei, sau o 

experiență de dezvoltare personală.

Cea de-a Treia Discontinuitate: prezența conștientă într-un program de 

învățare
Cea de-a treia discontinuitate din învățarea auto-dirijată 

este 

elaborarea unui 

program și concentrarea pe viitorul 

dorit. O orientare spre învățare va înlocui orientarea 

spre performanță a acelor organizații care vor prospera 

în deceniile următoare. În timp ce performanța la locul 

de muncă sau fericirea în viață pot fi eventualele 

consecințe ale eforturilor noastre, un program de 

învățare este centrat pe dezvoltare. Persoanele care au 

program de învățare sunt mai adaptabile și orientate 

spre dezvoltare. Într-un studiu, un program de învățare 

a condus la prezentări semnificativ mai bune, în timp ce 

un program axat pe performanță a condus la o mai mare 

defensivă din partea oamenilor, ce nu voiau să eșueze 

sau să arate nefavorabil, și nu a condus la rezultatul unei 

performanțe crescute (Brett and VandeWalle, 1999). 

Orientarea spre învățare conduce la credințe pozitive cu 

privire la capacitatea personală și la speranța de 

îmbunătățire. Un program de învățare ajută o persoană 

să se concentreze asupra a ceea aceasta vrea să devină. 

Acesta conduce la adoptarea unor standarde personale 

ale performanței, mai degrabă decât la standarde 

”normative” care doar mimează ceea ce au făcut alții 

(Beaubien and Payne, 1999). În același timp, orientarea 

spre performanță conduce la anxietate și dubii cu privire 

la puterea noastră de a 

ne schimba sau nu 

(Chen et al, 2000). 

Un program axat pe 

performanță este 

centrat pe succces, aducând dovezi ale 

capacității noastre și adunând laude. 

Scopurile orientate spre performanță activează părțile 

nepotrivite pentru dezvoltare ale creierului nostru. Din 

studiul vânzărilor efectuate într-o promoție de trei luni 

din industria distribuirii de medicamente, orientarea 

spre scopuri de învățare a prezis volumul de vânzări, 

orientarea spre scopuri de performanță nu. 

Ca parte a unuia dintre studiile longitudinale la 

Weatherhead School of Management, Leonard (1996) a 

arătat că studenții la MBA care își propun scopuri de a 

schimba anumite competențe și-au schimbat în mod 

semnificativ acele competențe, comparativ cu alți 

studenți MBA. Literatura anterioară asupra setării de 

scopuri arătase deja cum scopurile afectează anumite 

schimbări ale unor competențe specifice (Locke and 

Latham, 1990), dar nu adunaseră dovezi asupra 

schimbării comportamentale a unui set complex de 

competențe care constituie inteligența emoțională. Cel 

mai important lucru care trebuie învățat din această 

secțiune, esențial pentru învățarea auto-dirijată, este: 

Creează-ți un program de învățare propriu și personal! 

Ceilalți nu îți pot spune cum ar trebui să te schimbi – îți 
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pot spune, dar nu te va ajuta să te implici în procesul de 

învățare. Părinții, profesorii, soții, șefii, și uneori copiii 

vor încerca să îți impună scopuri de schimbare sau 

învățare. Oamenii învață doar ceea ce vor ei să învețe! 

Sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970 a marcat 

răspândirea unui program în multe organizații, numit 

Managementul prin Obiective. Era atât de popular încât 

s-a răspândit și în alte domenii – puteai găsi cărți și 

cursuri cu privire la Învățarea prin Obiective, Predarea 

prin Obiective, și tot așa. În toate aceste programe, se 

preda o singură abordare cu privire la stabilirea de 

obiective și planificare. Aceasta detalia elaborarea de 

scopuri specifice sub forma unor comportamente 

observabile, defalcate în timp, și solicitante (de ex., 

implicând riscuri moderate). Din păcate, abordarea de 

tipul unei mărimi universale ducea lipsă de o alternativă 

credibilă până când McCaskey (1974) a sugerat că unii 

oameni planifică prin ”stabilirea domeniului și direcției”. 

Mai târziu, ca parte a studiilor longitudinale 

Weatherhead, McKee (1991) a studiat cum absolvenții 

MBA își planificau evoluția personală. A descoperit 

patru stiluri diferite de planificare: planificarea orientată 

spre obiective; planificarea domeniului și direcției; 

planificarea orientată spre sarcină (sau activitate); și 

”planificarea orientată spre prezent”. Cea din urmă pare 

a fi o orientare existențială spre implicarea persoanei în 

cauză în activități de dezvoltare, și poate fi considerată 

ca un stil de non- planificare. 

O amenințare majoră la adresa setării de obiective și 

planificării este aceea că oamenii sunt deja ocupați și nu 

pot adăuga nici o altă activitate în viața lor. În astfel de 

cazuri, singurul succes posibil prin schimbarea și 

învățarea auto-dirijată are loc atunci când oamenii pot 

decide la ce să spună ”nu” și să stopeze anumite 

activități actuale din viețile lor, pentru a face loc unor 

noi activități. 

O altă posibilă provocare sau amenințare este aceea că 

elaborarea unui plan de dezvoltare poate solicita unei 

persoane să se implice în activități diferite de stilul lor 

preferat de învățare sau flexibilitatea lor  în învățare 

(Kolb, 1984; Boyatzis, 1994). În astfel de cazuri, 

persoana se angajează în activități sau pași de acțiune în 

cadrul unui plan care necesită un stil de învățare care nu 

se potrivește preferințelor sale sau nu se află în spațiul  

flexibilității sale. Atunci când aceasta se întâmplă, 

persoana devine demotivată și adesea oprește 

activitățile, sau devine nerăbdătoare și decide că 

scopurile nu merită efortul.

 

Cea de-a patra Discontinuitate: Metamorfoza 
Cea de-a patra discontinuitate și posibilul punct de 

plecare în învățarea auto-dirijată este de a experimenta 

și exersa schimbările dorite. Acționarea în baza planului, 

spre scopuri, implică numeroase activități. Acestea sunt 

făcute adesea în contextul experimentării de noi 

comportamente. În mod obișnuit, în urma unei perioade 

de experimentare, persoana exersează noile 

comportamente în împrejurările propriu-zise în care vor 

să le folosească, precum la locul de muncă sau acasă. În 

timpul acestei părți a procesului, schimbarea și 

învățarea auto-dirijată arată tot mai mult ca un proces 

de "îmbunătățire continuă ". 

Pentru a dezvolta sau a învăța un nou comportament, 

persoana în cauză trebuie să găsească modalități de a 

învăța mai multe din experiențele curente sau în curs de 

desfășurare. Adică experimentarea și practica nu 

necesită întotdeauna să asiști la "cursuri" sau o nouă 

activitate. Aceasta poate necesita experimentarea unui 

lucru nou într-un context actual, reflectând la ceea ce se 

întâmplă, și experimentând în continuare în acest 

context. Uneori, această parte a procesului implică 

găsirea și folosirea de oportunități pentru a învăța și a ne 

schimba. Oameni ar putea să nici nu creadă că s-au 

schimbat până ce nu au încercat coportamentele noi 

într-un context de lucru sau din ”lumea reală”. Rhee 

(1997) a studiat timp de doi ani studenți MBA la zi într-

unul din cadrele Weatherhead. I-a intervievat, testat, și 

înregistrat audio și video cam la fiecare șase până la opt 

săptămâni. Deși a găsit dovezi ale unor îmbunătățiri 

semnificative în numeroase abilități interpersonale, 

până la finalul celui de-al doilea semestru al programului 

de studii, studenții MBA nu au perceput schimbarea sau 

îmbunătățirea acestor abilități până ce nu s-au întors din 

stagiile de practică din vară.  

Dreyfus (1990) a studiat managerii unor oameni de 

știință și ingineri care erau considerați ca având 

performanțe superioare. O dată, a documentat că 

aceștia își folosesc considerabil mai multe abilități dintr-

o anumită sferă decât colegii mai puțin performanți, și a 

urmărit cum și-au dezvoltat unele dintre acele abilități. 
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Una dintre abilitățile distinctive a fost Managementul 

Grupului, care se mai numește și Team Building. A 

descoperit că mulți dintre acești manageri de vârstă 

mijlocie experimentaseră pentru prima dată abilitățile 

de constuire a echipei în școală și facultate, în cadrul 

unor sporturi, cluburi sau grupuri de locuit. Mai târziu, 

când au devenit ”oameni de știință și ingineri în 

rezervă", lucrând asupra unor probleme în relativă 

izolare, au continuat să folosească și să practice această 

abilitate în activități din afara locului de muncă. Au 

exersat construirea de echipe și managementul grupului 

în organizații sociale sau comunitare, precum cluburile 

4-H sau organizații profesionale prin organizarea de 

conferințe și altele. 

Experimentarea și practica sunt cele mai eficiente atunci 

când au loc în condiții în care persoana se simte în 

siguranță (Kolb and Boyatzis, 1970b). Acest sentiment al 

siguranței psihologice creează o atmosferă în care 

persoana poate încerca noi comportamente, percepții și 

gânduri, cu riscuri relativ mici de a fi rușinat, stânjenit 

sau cu consecințe serioase ale eșecului.

Cea de-a Cincea Discontinuitate: Relațiile care ne permit să învățăm 
Relațiile noastre sunt o parte esențială a mediului 

nostru. Cele mai importante relații sunt adesea parte a 

unor grupuri care au o importanță deosebită pentru noi. 

Aceste relații și grupuri ne oferă un simț al identității, ne 

ghidează spre ceea ce înseamnă un comportament 

adecvat și ”bun”, și ne oferă feedback cu privire la 

comportamentul nostru. În sociologie, acestea se 

numesc grupuri de referință. Aceste relații creează un 

"context" în care noi ne interpretăm progresul cu privire 

la schimbările dorite, utilitatea unor noi învățăminte, și 

chiar aduce contribuții semnificative formulării unui 

Ideal (Kram, 1996). În acest sens, relațiile noastre sunt 

mediatori, moderatori, interpreți, surse de feedback, 

surse de sprijin și permisiunea pentru schimbare și 

învățare! Ele pot fi de asemenea cea mai importantă 

sursă de protecție față de recăderi sau întoarcerea la 

formele anterioare de comportamnet. Wheeler (1999) a 

analizat în ce măsură absolvenții de MBA lucrau la 

scopurile lor în multiple ”arii ale vieții” (de ex., muncă, 

familie, grupuri de recreere etc.). Într-un studiu de 

evaluare realizat doi ani mai târziu asupra a două grupe 

de absolvenți ale unui MBA part-time, a descoperit că 

cei care lucraseră la scopurile și planurile lor în mai 

multe seturi de relații au progresat cel mai mult, chiar 

mai mult decât cei care lucraseră la scopuri doar pe un 

singur nivel, precum munca sau doar în cadrul unei 

singure relații. 

Într-un studiu al impactului unui program de dezvoltare 

managerială pentru doctori, avocați, profesori, ingineri 

și alți profesioniști menționați anterior, Ballou et. al. 

(1999) au descoperit că participanții au dobândit 

încredere în sine în timpul programului. Chiar și la 

începutul programului, ceilalți ar fi spus că acești 

participanți aveau deja un nivel ridicat de încredere în 

sine. A fost o descoperire stranie! Cea mai bună 

explicație a venit din întrebările de evaluare adresate 

absolvenților programului. Aceștia au explicat creșterea 

evidentă a încrederii în sine drept o creștere în 

încrederea în schimbare. Grupurile lor existente de 

referință (ex., familia, grupurile de la lucru, grupurile 

profesionale, grupurile din comunitate) investeau 

pentru ca ei să spună același lucru, în timp ce persoana 

voia să se schimbe. Programul Bursierilor Profesioniști 

le-a permis să își dezvolte un nou grup de refertință care 

i-a încurajat să se schimbe! 

Bazat pe identitatea socială, pe grupul de referință, și 

mai nou, pe teoriile relaționale, relațiilor noastre 

mediază și moderează sentimentul a cine suntem și cine 

vrem să fim. Ne dezvoltăm sau elaborăm Eul Ideal din 

aceste contexte. Ne etichetăm și interpretăm Eul Real 

din aceste contxte. Ne interpretăm și valorizăm 

Calitățile (ex., aspectele considerate a fi substanța 

noastră, centrul pe care ne dorim să îl păstrăm) din 
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aceste contexte. Ne interpretăm și valorizăm Lipsurile 

(ex., aspectele considerate ca slăbicicuni sau lucruri pe 

care dorim să le schimbăm) din aceste contexte. 

Cele mai importante lucruri care trebuie învățate din cea 

de-a patra și a cincea discontinuitate, esențiale pentru 

procesul de învățare auto-dirijată, sunt: 

1. Experimentează și exersează și încearcă să înveți mai 
multe din experiențele tale! 

2. Găsește contexte în care te simți în siguranță din 
punct de vedere psihologic, în care să experimentezi 
și să practici! Și  

3. Dezvoltă-ți și folosește-ți relațiile ca parte a 
procesului tău de schimbare și de învățare! 

Repere pe calea spre schimbare și învățare 
De-a lungul procesului de a te ghida pe tine însuți sau pe alții prin procesul de învățare auto-dirijată, obiectivele de 

învățare pot fi utilizate ca repere sau puncte de referință. Dacă nu simți că ai abordat unul din lucrurile de învățat, nu 

te deranja să încerci să mergi mai departe. Procesul trebuie încetinit și fie aștepți ca fiecare persoană să ajungă la 

obiectivul de învățare, fie cauți altă cale de a o ajuta. Ține minte, oamenii nu dobândesc aceste descoperiri și nici nu 

au revelația discontinuității în mod confortabil. O persoană ar putea necesita câteva minute pentru a înfăptui o 

descoperire revelatoare, în timp ce o altă descoperire i-ar putea lua câteva zile, săptămâni, luni sau chiar ani. 

Reperele pe calea spre învățarea auto-dirijată sunt: 

1. Persoana s-a implicat în pasiunile și visurile sale? Aceasta poate descrie persoana care vrea să fie, sau viața și munca 

pe care vrea s-o aibă în viitor? Își poate descrie Eul Ideal? 

2. Persoana se cunoaște pe sine? Are un simț al Eului său Real? 

3. Persoana poate să își articuleze atât calitățile (acele aspecte pe care vrea să le păstreze) și lipsurile sau discrepanțele 

între Eul Real și cel Ideal (acele aspecte pe care vrea să le adapteze sau să le schimbe)? 

4. Este persoana atentă atât la Calități, cât și la Lipsuri – fără a lăsa pe nimeni să devină preocuparea sa? 

5. Are persoana propria agendă/program de învățare? Chiar ESTE a ei însăși? Pot elementele planului să se încadreze în 

structura vieții și muncii sale? Acțiunile se potrivesc cu stilul ei de învățare și nivelul de flexibilitate? 

6. Persoana experimentează și exersează noi obiceiure și acțiuni? Își folosește planul de învățare pentru a învăța mai 

multe din experiențele saIe? 

7. Persoana a găsit contexte în care să experimenteze și să exerseze, în care se simte în siguranță din punct de vedere 

psihologic? 

8. Persoana își dezvoltă și utilizează relațiile ca parte a procesului său de învățare? Are coach, mentori, prieteni și alte 

persoane cu care poate discuta progresele făcute în programul său de învățare? Are relații în care poate explora 

fiecare din noile comportamente, obiceiuri, noul Eu Ideal, noul Eu Real, noi calități și lipsuri, pe măsură ce se 

desfășoară procesul? 

9. Îi ajută pe alții să se angajeze într-un proces de învățare auto-dirijată? 

Gânduri concluzive 
Viitorul nostru poate că nu este pe deplin în controlul nostru, dar mare parte din ceea ce devenim stă în puterea 

noastră să o creăm. Sperăm ca procesul de învățare auto-dirijată descris în acest capitol să poată oferi un plan și 

ghidaj pentru a crește eficiența schimbării și eforturilor noastre de învățare. Ca un gând de final, vă ofer câteva 

versuri din traducerea din 1835 a lui John Anster, din Goethe - Faust: Un Mister Dramatic. În Prologul la Piesa de 

Teatru, el spune: 

"Ceea ce poți face, sau visa că poți face, începe-l, 
Curajul are geniul, puterea și magia sa!" 

Extras din: Unleashing the Power of Self-Directed Learning. Richard E. Boyatzis, PhD, 28 mai 2001 (textul complet este 

disponibil pe www.eiconsortium.org, Consorțiul pentru Cercetare asupra Inteligenței Emoționale în Organizați, 

iwww.eiconsortium.org) 

http://www.eiconsortium.org/
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Howard Gardner 

Inteligența: Nu este doar IQ 
Howard Gardner, Bruce McEwen, The Rockefeller University: Psihologul 

HOWARD GARDNER este cunoscut pentru teoria sa a inteligențelor multiple, 

care a influențat profund domeniul educației în ultimii 25 de ani. Membru al 

facultății Harvard, Dr.-lui Gardner i s-a alăturat în iarna lui 2009 programul 

Parents & Science al neurologului de la Rockefeller, BRUCE MCEWEN, a cărui 

cercetare l-a ajutat să creeze o nouă  

Ințelegere asupra felului în care stresul și hormonii afectează structura și 

funcționarea creierului de-a lungul dezvoltării, din copilărie până în viața adultă. -  

https://www.youtube.com/watch?v=cP4CBpLNEyE  

Howard Gardner despre Teoria Inteligențelor Multiple  
https://www.youtube.com/watch?v=l2QtSbP4FRg 

(Conform lui Howard Gardner) 

Orice părinte visează la succesul și realizarea copiilor săi și orice profesor încearcă să le transmită elevilor din 

experiența sa, în așa fel încât să îi facă independenți, de succes și să se remarce în ceea ce fac. Totuși, pentru ca 

acest lucru să se întâmple, trebuie să predăm, să ne dezvoltăm și să ne creștem copiii luând în considerare 

caracteristicile lor individuale, precum temperamentul, interesele, talentele lor native, și nu în ultimul rând, tipul de 

inteligență. Este necesar să observăm copiii, să analizăm observațiile și să înțelegem care sunt calitățile lor. 

Oamenii dobândesc cunoștințe în moduri diverse, și toată lumea are propriile talente și abilități mintale unice. Noi, 

din rolul de profesori sau părinți, avem nevoie să respectăm acest lucru. 

În cartea sa, "Teoria Inteligențelor Multiple" (1983), psihologul american Howard Gardner dezminte înțelegerea 

tradițională a inteligenței psihometrice. Conform acestuia, nu există un singur tip de inteligență, măsurabil prin 

testele standard de IQ. Mai degrabă, există inteligențe multiple, care sunt independente una față de cealaltă. 

Conform autorului, toate ființele umane posedă toate tipurile de inteligență, dar în măsuri diferite. 

La început, Gardner a afirmat șapte tipuri de inteligență, iar apoi a mai adăugat încă două: 

Lingvistică - include abilitatea de a opera verbal cu cuvintele (povestitori, purtători de cuvând, politicieni), 

precum și în scris (poeți, scriitori, dramaturgi, jurnaliști, editori). Practica pedagogică din zilele noastre solicită în 

mod deosebit dezvoltarea acestui tip de inteligență. La școală, elevii ascultă, scriu, citesc și vorbesc. 

Copiilor care se încadrează în această tipologie de timpuriu le place ordinea, sunt metodici și se simt mai confortabil 

atunci când au reguli și structură, și sunt capabili de a gândi logic. Le place să asculte, învață să vorbească de la o 

vârstă fragedă, scriu și citesc în mod corespunzător. Au memorie bună, așa că își amintesc cu ușurință și cu plăcere. 

Nu se simt stânjeniți în fața unei audiențe și sunt dispuși să recite poezii. Învață cu ușurință limbi străine și cea mai 

bună metodă de a îi învăța este prin povești – pe cei mai mici, prin basme, iar pe cei tineri – povestiri, dezbateri și 

discuții. 

https://www.youtube.com/watch?v=cP4CBpLNEyE
https://www.youtube.com/watch?v=l2QtSbP4FRg
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Logico-matematică – aceasta este abilitatea de a opera cu numere (matematicieni, contabili, statisticieni) și 

de a gândi rațional (oameni de știință, programatori, logicieni). Și acest tip de inteligență este prezentă în mod activ 

în programa școlară. 

Dacă acest tip de inteligență este reprezentativ pentru copilul tău, vei observa cu ușurință că preferă mai ales 

acuratețea, este extrem de organizat, are gândire abstractă și îi place matematica. Acești copii își manifestă de la 

vârste mici interesul pentru computere și rezolvă cu ușurință experimentele logice și problemele. De asemenea, se 

descurcă bine la fizică și chimie, materii care necesită precizie, logică și dezvoltă o mentalitate specială. Pentru a le 

suscita interesul, va trebui să le dai sarcini diverse și să folosești vizualizarea de grafice și tabele, să le oferi diferite 

experimente și joculețe matematice. 

Muzicală – aceasta este abilitatea de a percepe și evalua muzica (critic de muzică), de a crea și transforma 

(compozitor) și de a interpreta (actor, cântăreț). Cineva care are bine dezvoltată inteligența muzicală își amintește 

cu ușurință melodii și este capabil de a le reproduce. Astfel de oameni sunt și foarte receptivi la ritm. 

La copii, aceasta se manifestă prin interesul lor pentru sunete.  Sunt receptivi la tonuri, ritm și tempo, și percep 

muzica într-un mod foarte emoțional. Încă de la vârste mici, sunt capabili de a înțelege forme muzicale complexe. 

Sunt foarte emotivi și au o intuiție dezvoltată, așa că în procesul de învățare al acestui tip de copii este cel mai bine 

să folosești muzica lor preferată. Ai grijă și la ritmul cu care vorbești. O bună înțelegere și reținere nu depinde doar 

de ceea ce spui, dar și de cum sună cu exactitate cuvintele tale. 

Corporal - kinestezică – Include capacitatea de a-și folosi propriul corp pentru a se exprima, a comunica 

sentimente și emoții prin mișcare (atlet, dansator, actor), a-și folosi mâinile pentru a transforma diferite obiecte 

(meșteșugar, sculptor, inginer, chirurg). Astfel de oameni sunt foarte abili și rapizi în acțiunile lor. 

Copiii care au acest tip de inteligență sunt caracterizați de o bună coordonare – au un control foarte precis al 

corpului lor și simt ritmul foarte bine. Au reacții rapide și bine dezvoltate la nivelul corpului, și învață rapid cum să 

mânuiască obiecte și unelte. Oricum, acestor copii le place să acționeze, să se miște, se grăbesc să atingă totul și 

preferabil nu prin vizualizare, ci prin atingere și chiar degustare. Rămân indiferenți la picturi și imagini vizuale, și 

percep lumea prin senzații tactile, astfel că își amintesc ceea ce au făcut, nu ceea ce au auzit sau citit. Învață mai 

bine atunci când acționează și se joacă cu obiecte în timp ce ascultă o informație. Își comută rapid atenția și ca 

rezultat, apar probleme de concentrare pe care părinții le interpretează adesea drept lene, neglijență sau lipsă de 

concentrare. Ar fi mai bine pentru copii să primească informațiile prin intermediul mișcărilor (precum în rap), să 

folosească modele vizuale pe care le pot atinge și cu care se pot juca. Acești copii necesită pauze frecvente în care să 

se joace, să alerge sau să facă exerciții fizice. 

Vizual - spațială – acesta este darul de a percepe lumea în mod vizual și de a analiza acest tip de informații 

(vânător, cercetaș, ghid), dar și de transforma spațiul (arhitect, artist, inventator, designer de interior). Oamenii care 

au acest tip de inteligență sunt receptivi la culori, forme, linii și relații între obiecte din spațiu. Își pot exprima ideile 

în mod grafic. 

Dacă observi că un copil gândește în imagini, creează imagini vizuale, își amintește mai bine tocmai prin intermediul 

fotografiilor, acestea sunt tipice tipului său de inteligență. Asemenea copii adesea folosesc metafore în povestirile 

lor, citesc cu ușurință hărți, tabele și grafice și sunt sensibili la culorile și formele obiectelor înconjurătoare. 

Manifestă interes în artele vizuale, așa că pentru a le stimula interesul este mai bine să folosim ilustrații ale 

materialului studiat. Grație imaginilor vizuale, copiii își vor consolida mai ușor cunoștințele și își vor aminti lucruri 

care altminteri sunt dificil de perceput prin logică. 

Interpersonală – abilitatea de a sesiza stări de spirit, motivații, intenții și emoții ale altor oameni. Aceasta este 

și abilitatea de a comunica, de ex. a face schimb de informații cu alte persoane în mod verbal și non-verbal, prin 

limbajul semnelor, muzică și vorbe (oamenii de vânzări, politicieni, manageri, profesori, asistenți sociali). Copiii cu 

acest tip de inteligență pot discuta și negocia de la vârste fragede și le place să fie printre oameni. Atunci când cresc, 
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dobândesc abilitatea de a recunoaște gândurile și planurile altor persoane, astfel că încep adesea să manipuleze 

oamenii. Astfel de copii au mulți prieteni, prezintă activitate în rândul oamenilor, și preferă să medieze dispute și 

conflicte. 

Dată fiind bucuria de a comunica cu oamenii, acest tip de copii înțelege cel mai bine cunoștințele în cadrul unei 

echipe, așa că nu încercați să îi țineți în casă în speranța că se vor concentra și vor învăța lecțiile mai ușor. Învățați-i 

implicându-i în lucrul în echipă, în activități de grup, discuții, dispute, și dați-le ocazia să își exprime punctele de 

vedere. Încurajați acești copii dându-le ocazia să ia parte la cursuri suplimentare. 

Intrapersonală – conștiință de sine și sensibilitate crescută, înțelegerea propriilor calități și slăbiciuni, credințe 

limitative, motivații, atitudini, dorințe și emoții. Astfel de oameni au de asemenea un grad crescut de auto-control, 

înțelegere de sine și stimă de sine (psiholog, psihiatru și filosof). Acest tip de inteligență se manifestă prin alte tipuri 

de inteligență definite de Gardner. 

Copiii cu acest tip de inteligență intuitivă au o înclinație spre auto-cunoaștere și chiar auto-examinare. Acești copii 

introverți prin natura lor își resimt puternic calitățile și slăbiciunile pentru a-și înțelege mai bine propria dezordine 

mintală. De la un stadiu timpuriu, au propriile lor valori și scop în viață. Acțiunile lor sunt ghidate de o intuiție 

puternică, auto-motivare și dorința de a excela. Armonia lor interioară este perturbată uneori de analiza constantă, 

de profunzime, a experiențelor personale. 

În educarea lor trebuie să le oferi acestor copiii oportunitatea de a-și auto-organiza procesul de învățare. Ei nu au 

nevoie de control, ei înșiși sunt suficient de organizați. Asemenea copii nu trebuie forțați, fiindcă asta doar le va 

întări rezistențele și dorința de a se închide și mai mult în ei înșiși, iar aceasta nu va duce la nimic bun. 

Naturală – naturaliștii au abilitatea de a înțelege natura și de a detecta regularități; de a naviga printre multe 

organisme vii (botanist, veterinar, pădurar). Sunt și ei sensibili și preocupați de anumite caracteristici ale lumii din 

jurul lor (meteorolog, geolog, arheolog). Acestor copii le place la nebunie să stea afară și procesul lor de învățare 

este cel mai eficient în timpul excursiilor, școlilor ecologice și altor forme prin care vor avea ocazia să exploreze 

lucruri care îi entuziasmează. 

Existențială –abilitatea și dorința de a formula întrebări despre viață, 

moarte și alte întrebări existențiale. 

Atribuirea articolului de mai sus se va 

face în baza “așteptării unei revendicări”. 

Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație 

care ne va permite să 

contactăm deținătorul 

drepturilor de autor este 

binevenită. 
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Albert Bandura 

Teoria Învățării Sociale a lui Bandura 
https://www.youtube.com/watch?v=1mbfHwStKq0  

Rezumatul Teoriei Învățării Sociale 
https://www.youtube.com/watch?v=i28IW_Odp_g  

(Conform lui Albert Bandura) 

Abordarea învățării sociale a lui Albert Bandura 

completează teoria învățării sociale a lui 

Rotter. Bandura explică modurile în care 

oamenii dobândesc diverse comportamente 

complexe într-un mediu social. Ideea lui 

principală este învățarea prin observație. 

Conceptele de bază 
Bandura consideră că există o relație reciprocă 

între comportament, variabilele de 

personalitate și variabilele de mediu. 

Oamenii nu sunt mânați doar de forțe interne, 

nici nu sunt marionete ale fenomenelor din mediu. Suntem influențați, dar și noi la rândul nostru exercităm 

influențe. Bandura afirmă că mare parte a învățării la oameni include modelarea, observația și imitarea. De fapt, el 

susține că o foarte mare parte a învățării umane are loc fără rezervele obișnuite care solicită principiile condiționării 

operante și a celei clasice. Oamenii pot învăța și în absența recompenselor și pedepselor. Asta nu înseamnă că 

rezervele sunt irelevante. De fapt, o dată ce comportamentul este învățat, rezerva este foarte importantă pentru a 

determina dacă acesta va apărea. 

Centrarea cognitivă 
Pentru a explica fenomenul învățării prin observație, Bandura presupune că folosim reprezentări simbolice ale 

evenimentelor din mediu. Fără o astfel de activitate simbolică este dificil de explicat flexibilitatea extraordinară a 

comportamentului uman. Teza sa este aceea că schimbările comportamentale care apar atât prin condiționarea 

clasică, cât și cea operantă, și prin restricționare și pedeapsă, sunt mediate în mod activ de cogniție. Esențiale 

pentru comportamentul uman sunt și procesele de auto-reglare. Oamenii își reglează comportamentele prin 

imaginarea consecințelor. Astfel, relația dintre stimul și răspuns este influențată de aceste procese de auto-control. 

Teoria 
Behaviorismul este centrat în principal pe metode experimentale și pe variabilele care pot fi observate, măsurate și 

schimbate. Evită tot ceea ce este subiectiv, intern, nesupus măsurătorilor – ex. mental sau spiritual. Prin metoda 

experimentală, procedura standard este de a modifica o variabilă și apoi a măsura efectul pe care îl are asupra unei 

alte variabile. Astfel, reprezintă fundația teoriei personalității, conform căreia mediul formează atitudinea. 

Bandura consideră acest model ca fiind prea simplist, mai ales în termenii fenomenului pe care îl observă el: 

agresivitatea la adolescenți. Decide să adauge ceva formulei: este de acord că mediul formează comportamentul, 

dar adaugă faptul că și comportamentul poate influența și schimba mediul. Așa s-a născut ideea de determinism 

reciproc. Comportamentul lumii față de om și cel al omului față de lume sunt inter-relaționate. 

După ceva vreme, Bandura merge și mai departe. Începe să considere personalitatea drept o  interacțiune dintre trei 

elemente: mediu, comportament și procese psihologice. Aceste procese psihologice sunt încorporate în abilitatea 

noastră de a construi și folosi imagini în mintea și limbajul nostru. Până în momentul în care a introdus ideea 

imaginilor, Bandura nu mai era un behaviorist strict, ci intra în domeniul cognitivismului. De fapt, el este adesea 

considerat a fi "părintele" mișcării cognitive! 

https://www.youtube.com/watch?v=1mbfHwStKq0
https://www.youtube.com/watch?v=i28IW_Odp_g
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Adăugarea de imagini și 

limbaj la esența 

constituită i-a permis lui 

Bandura să teoretizeze 

mult mai eficient decât 

alții, spre exemplu 

Skinner, cu privire la două 

lucruri considerate de 

mulți a fi "punctul forte" al 

speciei umane: învățarea 

prin observație 

(modelare) și auto-

control. 

Printre sutele de studii realizate de Bandura, există un grup care se ridică 

deasupra celorlalte – cercetările cu păpușa Bobo. Bandura a realizat un film cu 

una dintre studentele lui, o tânără ce lovea o păpușă Bobo. În cazul în care nu 

știați, o păpușă Bobo este o păpușă gonflabilă în formă de ou, care are o 

greutate la bază, așa încât dacă o lovești și cade, se ridică singură. În zilele 

noastre, poate fi pictată cu imaginea lui Darth Vader, dar în vremea aceea era 

pur și simplu clovnul Bobo.  

Femeia din film lovea clovnul țipând, dându-i șuturi, așezându-se pe el, 

forțându-l cu un mic ciocan etc. și strigând diferite propoziții agresive. 

Bandura a arătat acest film unui grup de copii de la grădiniță și după cum 

puteți bănui, multora dintre ei le-a plăcut. Apoi i-a lăsat pe copii să se joace. În 

camera de joacă, bineînțeles, asistau și câțiva observatori cărora li s-au dat 

creioane și carnețele, o păpușă Bobo nou-nouță și câteva ciocănele mici. 

Puteți ghici ce au înregistrat observatorii: mulți copii mici care loveau cu bestialitate păpușa Bobo. O loveau și o 

băteau, țipau la ea, se așezau pe ea și o forțau cu ciocănelele etc. Cu alte cuvinte, ei imitau destul de bine acțiunile 

tinerei femei din film. 

Acesta poate să nu vi se pară un experiment la început, dar gândiți-vă: acești copii și-au schimbat comportamentul 

fără să fie instruiți să imite acțiunile femeii din film! Și chiar dacă această poveste poate să nu pară neobișnuită 

pentru un părinte, profesor sau observator obișnuit, nu este considerată tocmai standard, la momentul teoriei 

învățării comportamentale. Bandura a denumit acest fenomen "învățare prin observație" sau "modelare", iar teoria 

lui este denumită de obicei "teoria învățării sociale". 

El a făcut un număr mare de variațiuni pe tema studiului: modelul este recompensat sau pedepsit în diverse moduri, 

copiii sunt încurajați să imite, modelul se schimbă, devenind mai atractiv sau mai puțin prestigios etc. Ca răspuns la 

critica faptului că păpușile Bobo au fost inventate ca să fie lovite, Bandura face chiar un film al unei tinere lovind un 

clovn adevărat. Atunci când copiii merg într-o altă cameră, găsesc acolo un clovn real. Cu toate că nu mai era o 

păpușă, ei au continuat să îl bată, să îl lovească, să azvârle ciocane către el etc. 

Toate aceste opțiuni l-au ajutat pe Bandura să descopere că există câțiva pași în procesul de modelare: 

1. Atenția. Când înveți ceva, trebuie să fii atent. De asemenea, tot ceea ce afectează atenția conduce la reducerea 

învățării, inclusiv a învățării prin observație. De exemplu, dacă ești somnoros, obosit, agitat sau încântat, nu vei 

învăța la fel de bine. Același lucru se aplică și în cazul în care ești distras de stimuli care intră în competiție. 

Mediu 
Mediul fizic, mediul social (alți 

oameni, modele sociale) 

Comportament 
Felul în care acționăm într-o 

situație 

Factori Interni 
memorie, statut, corp, 

emoții,  experiențe, gânduri 
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Unele din lucrurile care 

afectează nivelul de atenție 

includ caracteristicile modelului. 

Dacă modelul este colorat și 

dramatic, spre exemplu, îi 

acordăm mai multă atenție. Este 

același lucru dacă modelul este 

atractiv, prestigios, sau pare 

foarte capabil. Mai mult, dacă 

modelul îți seamănă, este mai 

probabil să fii și mai atent. 

Aceste tipuri de variabile l-au 

determinat pe Bandura să 

studieze efectele televizorului asupra copiilor! 

2. Reținerea/Memoria. În al doilea rând, ar trebui să putem reține, adică să salvăm informațiile la care am fost 

atenți. Aici sunt evidențiate imaginile și limbajul: stocăm ceea ce am văzut modelul făcând sub forma unor imagini 

mentale sau a unor descrieri verbale. După ce au fost stocate în acest fel, poți extrage mai târziu o imagine sau 

descriere, pe care să o reproduci prin propriul comportament. 

3. Inițierea/Motorul. Până la acest punct doar ai stat și ai visat. Trebuie să transformi imaginile sau descrierile în 

acțiuni reale. Astfel, este necesar ca mai întâi să ai abilitatea de a iniția un astfel de comportament. Eu mă pot uita 

toată ziua la patinatori artistici la Olimpiadă și tot nu voi putea realiza săriturile lor, pentru că nici măcar nu știu să 

patinez! Pe de altă parte, dacă aș ști să patinez, performanța mea s-ar îmbunătăți după urmărirea unor patinatori 

mai buni decât mine. 

Un alt aspect important al inițierii este că abilitatea noastră de a imita se îmbunătățește atunci când exercițiul este 

”pornit”. Mai mult, abilitățile noastre se îmbunătățesc chiar și atunci când doar ne imaginăm cum facem acest lucru! 

Mulți sportivi, de exemplu, își imaginează în detaliu acțiunile lor din timpul cursei, cu mult înainte ca aceasta să 

înceapă. 

4. Motivația. Și chiar și cu toți acești factori, nu ai face nimic dacă nu ești motivat să imiți, adică până nu ai un 

motiv să o faci. Bandura menționează mai multe motive: 

Sentimentul de împuternicire anterior (conform behaviorismului clasic); 

Sentimentul de împuternicire promis (încurajare) – pe care ni-l imaginăm; 

Sentimentul de împuternicire exterior – atunci când vedem sau auzim ce sprijin a primit modelul unei alte 

persoane. 

Luați în considerare că aceștia sunt considerați în mod tradițional drept factori care "cauzează" învățarea. Dar 

conform lui Bandura aceste motive cauzează nu atât de mult învățare, cât ne provoacă să demonstrăm ce am 

învățat. 

Desigur, motivarea negativă poate avea loc, dându-ți motive de a nu imita pe cineva: 

Pedeapsa anterioară; 

Pedeapsa promisă (amenințări); 

Pedeapsa exterioară. 

Precum majoritatea behavioriștilor clasici, și Bandura spune că pedeapsa în toate formele sale nu este la fel de 

eficientă precum sentimentul de împuternicire, și de fapt are chiar o tendință de a avea efecte adverse. 
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Transmiterea emoțiilor 
Emoțiile tale se transmit oamenilor cu care lucrezi. Dacă nu 

te simți bine, ești îngrijorat sau nesigur, atunci când apari 

în fața unui grup de tineri sau adulți, ei vor simți acest 

lucru. Așa că nu ne rămâne decât să fim noi înșine mereu, 

așa cum suntem, reali și vii. 

Auto-control 
Auto-controlul sau controlul asupra propriilor comportamente este cealaltă "piatră de temelie" a ființei 

umane. Bandura prezintă trei stadii: 

1. Auto-observația - observarea sinelui, a 

comportamentului nostru și monitorizaea 

desfășurării sale. 

2. Evaluarea. Comparăm ceea ce vedem cu un 

anumit standard. Spre exemplu, ne putem 

compara performanța cu standardele noastre 

tradiționale, precum regulile comportamentului 

potrivit. Sau ne putem crea propriile standarde 

relative, precum: "Voi citi o carte pe săptămână". De 

asemenea, ne putem compara cu ceilalți. 

3. Reacția față de sine. Dacă te descurci bine prin comparație cu standardul, ai o reacție pozitivă. Dacă te 

descurci mai prost – reacția este pedeapsa. Aceste reacții față de sine pot varia de la unele evidente (a te premia cu 

înghețată sau a munci până târziu) la unele ascunse (a simți mândrie sau rușine). 

O idee foarte importantă din psihologie, care poate fi bine explicată prin auto-control, este imaginea despre sine 

(cunoscută drept stimă de sine). Dacă de-a lungul anilor afli că răspunsurile tale la standardele de viață te conduc la 

laudă sau recompense, vei avea o imagine plăcută despre tine (stimă de sine). Dacă, pe de altă parte, observi că 

întotdeauna dai greș în încercările tale de a atinge standardele, ai tendința de a te pedepsi, și vei avea o imagine de 

sine negativă (stimă de sine). 

Ține minte că cei mai mulți behavioriști consideră în general sentimentul împuternicirii ca fiind eficient, iar 

pedeapsa ca fiind problematică. Același lucru se aplică în cazul auto-pedepsirii. Bandura a arătat trei consecințe 

posibile ale auto-răscolirii excesive: 

Compensarea – spre exemplu, un complex de superioritate sau sentiment al puterii; 

Inactivitatea - apatie, plictiseală, depresie; 

Evadarea – aceptarea drogurilor sau alcoolului, prea mult privit la TV, închiderea într-o lume imaginară sau chiar 

forma culminantă de evadare – suicidul. 

 

Acestea prezintă asemănări cu personalitățile nesănătoase despre care 

vorbesc Adler și Horney: tipul agresiv, supus sau evitant. 

Recomandarea lui Bandura către cei care suferă de imagine de sine scăzută vine 

direct din cei trei pași ai auto-controlului: 

Relaționarea cu observația de sine – cunoaște-te pe 

tine! Asigură-te că ai o imagine corectă a propriului 

tău comportament; 

Relaționarea cu standardele – asigură-te că standardele nu îți 

sunt prea înalte. Nu paria pe eșec de la bun început! Pe de 

altă parte, standardele care sunt prea joase sunt inutile; 

Relaționarea cu răspunsul față de tine – folosește 

recompensele, mai degrabă decât pedepsele asupra ta. 

Sărbătorește-ți victoriile, decât să trăiești cu înfrângerile. 
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Albert Bandura 

Brett D. Jones – Teoria Autoeficacității v1 
În această prezentare, discut unele din bazele teoriei 

autoeficacității, precum: Ce este autoeficacitatea? Ce 

afectează autoeficacitatea? Ce prezice 

autoeficacitatea? Și cum pot profesorii să încurajeze 

autoeficacitatea elevilor? -  
https://www.youtube.com/watch?v=pWV7qXxlYwk  

 

Autoeficacitatea este un concept introdus de 

Albert Bandura și este definit drept "încrederea 

oamenilor în abilitatea lor de a atinge un anumit 

nivel al acțiunilor lor, așa încât poate influența 

evenimentele care le afectează viața". Credințele de 

autoeficacitate determină modul în care oamenii trăiesc 

și își gândesc motivațiile și comportamentul. 

Cercetătorii au aflat că un simț puternic dezvoltat al 

eficienței personale se asociază cu o stare de sănătate 

mai bună, cu starea de bine personală, o 

performanță mai bună și o mai bună integrare 

socială. Conform lui A. Bandura, sentimentul eficienței 

și agilității este, pe de o parte, produsul modelelor de 

învățare socială a comportamentului persoanelor 

semnificative din mediul nostru. Pe de altă parte, este 

teoria social cognitivă și conceptul de "autoeficacitate". 

Teoria social cognitivă a lui Bandura sprijină conceptele 

de bază ale behaviorismului, dar introduce conceptul 

proceselor cognitive ca mediatori între stimul și răspuns. 

Principala diferență între viziunea lui Skinner și cea a lui 

Bandura – doi reprezentanți de vază ai psihologiei 

comportamentale – este că Skinner consideră că 

învățarea rezultă din întărirea experienței personale, și 

deci subliniază rolul fundamental al programelor de 

întăriri. Conform lui Bandura, învățarea este posibilă 

prin experiența empatică, nu doar prin monitorizarea 

comportamentului altor persoane, ci și a consecințelor/ 

întăririlor pe care le primesc după aceea. Învățarea prin 

empatie și observație nu necesită experimentarea 

personală a întăririlor. 

Sentimentul subiectiv al autoeficacității crescute este 

apropiat de conceptul lui Rother, cunoscut drept "locul  

controlului" intern, fiindcă se leagă de asumarea 

responsabilității pentru cursul pe care îl ia propria viață, 

și pentru un rol mai activ în determinarea direcției sale. 

Bandura face o distincție clară între cele două concepte. 

El definește autoeficacitatea drept credința internă în 

propria capacitate a persoanei de a face față situațiilor 

dificile și de a lua decizii rapid, orientat spre rezultat și în 

manieră competentă. Conceptul autoeficacității este 

rezumat astfel: "propriul simț al valorii personale sau al 

stimei de sine, sentimentul adecvării, eficienței și 

competenței în gestionarea problemelor". 

Persoanele cu autoeficacitate crescută consideră că pot 

face față dificultăților și le percep drept provocări. 

Aceste trăsături le au și persoanele cu un grad ridicat de 

reînnoire. Este posibil ca sentimentul autoeficacității 

personale să poată sprijini reînnoirea personală ca 

trăsătură de personalitate. Aceleași trăsături personale 

observate la persoanele cu grad înalt de autoeficacitate 

sunt asociate cu un grad crescut de reînnoire personală, 

de ex. dedicația deplină în muncă și familie, dedicație 

profesională,  rezistență mai mare la stres, scopuri mai 

înalte și o mai mare perseverență în depășirea 

dificultăților și eșecurilor.  

Eficiența personală ridicată crește așteptările pentru 

succes, încrederea în propriile abilități și reușite, 

credința în abilitatea de a controla evenimente de viață. 

Cercetările lui Bandura au dovedit că un grad ridicat de 

încredere în propria autoeficacitate este asociată cu un 

număr mare de efecte pozitive: 

 Note mai mari; 

 Adoptarea de scopuri personale mai înalte; 

 Atingerea unui mai mare succes la locul de muncă; 

 Sănătate mai bună, somatică și mintală. 

Autoeficacitatea afectează dezvoltarea și adaptarea 

umană. Afectează nivelul aspirațiilor umane, puterea 

angajamentului pentru atingerea obiectivelor, calitatea 

gândirii analitice, motivația și perseverența în depășirea 

dificultăților și înfrângerilor, procesul atribuirii de cauze 

succesului sau eșecului, rezistența la nefericire sau stres, 

vulnerabilitatea la stres sau depresie. Cea mai 

importantă caracteristică a persoanelor cu sentimentul 

subiectiv al autoeficacității scăzute este lipsa de 

încredere în propriile puteri și abilități de a face față 

dificultăților și situațiilor problematice. De regulă, 

preferă să renunțe, chiar dacă întâmpină dificultăți sau 

probleme minore. Sunt neîncrezători în urmărirea 

https://www.youtube.com/channel/UCkLXpYvwhtRuTr8_-MHl7Pg
https://www.youtube.com/watch?v=pWV7qXxlYwk
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Autoeficacitatea: Rol și Surse 
Teoria  

Învățării Sociale a lui Albert Bandura. Rolul 

autoeficacității și sursele autoeficacității – 

pregătit pentru CEIT216 la METU -  

https://www.youtube.com/watch?v=wrzzbao

mLmc  

scopurilor în mod constant și cu greu ajung să creadă că 

au control asupra vieții lor și asupra rezultatelor. Astfel 

de oameni preferă să evite situațiile care cresc tensiunea 

mintală internă, fiindcă leagă toate lucrurile de 

așteptarea eșecului sau performanțe scăzute. 

Bandura se concentrează pe medierea proceselor 

cognitive care ghidează comportamentul fiecărei 

persoane. Comportamentul este motivat și bazat pe 

evaluarea individizilor asupra propriei auto-eficacități, 

modele mentale și credințe, dar și așteptări. Bandura 

face distincția dintre două tipuri de așteptări, 

”conceptualizate drept credințe ce acționează în cadrul 

inițiativei cognitive de motivare, pentru a sprijini 

angajamentul comportamental”: 

 Așteptările legate de rezultatele operațiunilor; 

 Așteptările bazate pe evaluarea abilităților 

individului de a se comporta într-un mod care să 

conducă la rezultatele dorite. 

Așteptările sunt implicate în procesul cognitiv al 

motivației – dacă cele două tipuri de așteptări (atât cele 

referitoare la eficiența propriului comportament, cât și 

cele legate de rezultate) sunt ridicate, atunci motivația 

și probabilitatea ca persoana să se angajeze în realizarea 

unei sarcini sau comportament va fi de asemenea 

crescută. Principala contribuție a lui Bandura este ideea 

că reacțiile comportamentale nu sunt atât de puternic 

condiționate de întăririle reale precum sunt de cele 

așteptate – imagini mintale ale performanței viitoare, 

prin procesele cognitive ce acționează ca variabile 

mediatoare între stimulii din mediu și răspunsurile 

individului. Așteptarea unui rezultat pozitiv, de succes,  

este foarte motivantă. 

Autoeficacitatea stă la baza deciziei de a ne angaja într-

o sarcină sau nu (depinde dacă o percepem ca o procare 

sau ca o amenințare), ce eforturi suntem dispuși să 

investim, dacă vom fi perseverenți sau dacă vom 

renunța după primele eșecuri. Ne influențează nivelul de 

stres emoțional, pe care îl trăim ca rezultat al eșecului. 

Evaluarea precede motivația, care împreună cu 

așteptările ne definește comportamentul și strategia 

comportamentală. Așteptările unei performanțe 

scăzute sau modeste generează anxietate. Anxietatea 

crescută ar motiva mai degrabă individul să evite 

comportamentele care pot amenința stima de sine și 

auto-evaluarea. Evadarea este una din posibilele 

strategii de coping (strategii de a face față stresului și 

anxietății). Există și strategii de coping alternative – 

rezistența sau lupta cu stimuli și situații amenințătoare, 

ce necesită anumite abilități. 

Funcția de reglare a autoeficacității asupra performanței 

în ansamblu a individului se explică prin impactul 

propriei noastre eficiențe asupra următoarelor patru 

procese pshihologice de bază - cognitive, afective, 

motivaționale și selective. Autoeficacitatea are o 

influență semnificativă asupra proceselor cognitive, în 

special asupra gândirii și stabilirii de obiective. 

Autoeficacitatea crescută și credința în propriile abilități 

conduce la alegerea de sarcini cu dificultate mai ridicată, 

adică la stabilirea de scopuri mai înalte. Gândirea auto-

dirijată de nivel scăzut dezvoltă scenarii ipotetice, 

imaginare, legate de eșec. De obicei, în aceste scenarii, 

centrul atenției este ineficiența personală, slăbiciunile și 

presupusele evenimente care vor împiedica succesul. 

Credința în atingerea obiectivelor ajută la dezvoltarea 

de scenarii care includ căi de acțiune mai de succes. 

Eficiența mai mare îmbunătățește gândirea analitică, în 

timp ce autoeficacitatea scăzută este centrată asupra 

gândirii iraționale care împiedică planificarea și 

implementarea adecvată a acțiunilor. 

Conform lui Bandura, chiar și atunci când există abilități 

bine dezvoltate, percepția unei auto-eficacități scăzute 

ar împiedica aplicarea cu succes a acestor abilități. 

Autoeficacitatea afectează procesele învățării și a luării 

deciziilor. Aceasta modifică procesele cognitive: 

procesele de analiză a factorilor care conduc la anumite 

rezultate și procesele de analiză a consecințelor 

așteptate și previzibile ale acțiunilor noastre. 

Sentimentul subiectiv al autoeficacității crescute și al 

încrederii în propriile abilități va încuraja eforturile și 

angajamentul, chiar și în prezența unor obstacole tot 

mai mari sau a presiunii crescânde de a ridica 

standardele sociale. Abordarea ambiguităților și a 

contradicțiilor din informațiile primite necesită nu doar 

bune abilități de procesare cognitivă, ci și perseverență. 

Sursa perseverenței este sentimentul unei auto-

eficacități crescute. 

https://www.youtube.com/watch?v=wrzzbaomLmc
https://www.youtube.com/watch?v=wrzzbaomLmc


Project: 2014-1-BG01-KA205-001743  Educație non-formală pentru angajabilitate  42 

Autoeficacitatea, Motivația și 

Revizuirea Scopurilor 
https://www.youtube.com/watch?v=gp

GjexZcJdg  

Autoeficacitatea influențează puternic motivația reglării 

comportamentului prin influența credințelor privind 

autoeficacitatea asupra proceselor de atribuire cauzală. 

Oamenii sunt tentați să aleagă și să realizeze acele 

comportamente care sunt așteptate să aducă o 

performanță înaltă și consideră că pot fi atinse prin 

eforturile și abilitățile proprii. Credințele privind 

autoeficacitatea influențează nivelul motivației. 

Oamenii puternic motivați sunt capabili să depună mai 

mult efort și să fie perseverenți în atingerea scopurilor 

lor pe termen lung. Conform lui Bandura, în caz de eșec 

este normal ca o persoană să aibă îndoieli, însă indivizii 

cu o încredere ridicată în sine ajung foarte rapid la 

recuperarea completă a unui nivel crescut de 

autoeficacitate. Persoanele care nu cred în abilitățile lor 

tind ca la primele obstacole întâmpinate să renunțe la 

aspirațiile lor. Așadar, prin eșec își recapătă încrederea 

lent și cu dificultate. 

Influența credințelor despre autoeficacitate 

influențează reglarea proceselor afective – 

autoeficacitatea scăzută și neputința de a controla 

situațiile de amenințare generează un nivel ridicat de 

anxietate și tensiuni interne. 

Procesele de selecție sunt reglate de asemenea de 

credințele cu privire la eficacitatea personală. Oamenii 

fac alegeri legate de profesie, activități și mediul social, 

în baza credinței că au abilitățile de coping necesare. 

Oamenii care cred în sine aleg sarcini mai dificile și sunt 

legați de scopurile alese. Se concentrează asupra sarcinii 

și nu asupra propriei performanțe, nu renunță la prima 

dificultate, dau dovadă de persevență și continuitate în 

atingerea scopurilor. Prin exercitarea alegerilor bazate 

pe viziunea asupra autoeficacității luăm parte la astfel 

de situații și activități în care ne-am putea dovedi și chiar 

dezvolta abilitățile. 

Bandura definește autoeficacitatea drept o forță 

motoare a personalității, care este specifică tuturor 

oamenilor. Oamenii nu reacționează în mod pasiv la 

influențele de mediu, adică nu mediul controlează 

comportamentul prin stimulente care generează 

anumite reacții, ci este loc pentru alegeri personale 

bazate pe auto-reflecție. Oamenii sunt creaturi active, 

mai degrabă decât reactive. Evaluarea – bazată pe 

reflectarea asupra comportamentului – depinde de 

motivația pentru continuarea sau modificarea unui 

anumit comportament. Raționamentul reflexiv poate 

compara rezultatele trecute și prezente ale operațiunilor 

sau performanțelor trecute din aceeași strategie 

comportamentală. Reflecția poate fi făcută în direcția 

considerării unor strategii mai de succes care se 

încadrează în limitele individului și care ar putea 

conduce la rezultatele dorite în viitor. Pentru a ne 

consolida propria autoeficacitate, persoana primește 

informații din patru mari surse (modalități de a crește 

autoeficacitatea): 

 informații bazate pe performanțe trecute; 

(experiențe progresive) 

 informații obținute prin observarea oamenilor care 

sunt percepuți drept modele; (modele sociale) 

 convingerea internă cu privire la încăpățânarea de a 

face un anumit efort; (persuasiune verbală) 

 starea psihologică a individului – prezența anxietății 

care va înteți folosirea abilităților cognitive și cursul 

proceselor cognitive (stări emoționale și fiziologice) 

Important în realizarea propriei evaluări a eficiacității 

este procesul de reflecție asupra rezultatelor atinse. De 

asemenea esențială este stabilirea unor strategii de 

succes în a acționa și a raporta acțiunile eșuate care vor 

fi scoase din repertoriul comportamental. Nici 

autoeficacitatea crescută, nici încrederea interioară nu 

pot fi așteptate fără un proces de reflecție asupra 

relației dintre acțiuni și consecințele lor. Încrederea în 

sine crescută duce la motivație crescută și viceversa: 

estimarea scăzută a autoeficacității se datorează 

încrederii în sine scăzute și motivației scăzute. 

Conform lui Bandura, sentimentul autoeficacității este 

legat de evaluarea abilității de a desfășura anumite 

acțiuni sau comportamente care conduc la rezultatele 

dorite, dar întotdeauna într-o situație specifică. 

Eficiența nu este o judecată comună sau o predispoziție. 

Aplicabilitatea generală (generalitatea) ca atribut al 

autoeficacității a fost introdusă de Bandura ca să 

înregistreze în ce măsură așteptările într-o situație 

anume pot fi extinse și transferate în altele 

asemănătoare.

https://www.youtube.com/watch?v=gpGjexZcJdg
https://www.youtube.com/watch?v=gpGjexZcJdg


(Conform lui David Kolb) 

 

Învățarea este procesul prin care cunoștințele se creează prin transformarea experienței 
David Kolb 

 

David Kolb și-a publicat modelul cu privire la stilurile de învățare în 1984, după ani de pregătire, cercetare și 

elaborare. În afară de modelul stilurilor de învățare, studiul include și Teoria Învățării Experiențiale. În publicația lui, 

cu precădere în cartea “Învățarea Experiențială: experiența ca sursă a învățării și dezvoltării”, Kolb laudă munca 

anterioară asupra învățării experiențiale a lui Rogers, Jung, Paige (1900). Astăzi, Modelul Stilurilor de Învățare a lui 

Kolb, (Learning Styles’ Model, în limba engleză - MLS) și Teoria Învățării Experiențiale (Theory of Experiential 

Learning, în limba engleză - TEL) sunt recunoscute de oamenii de știință, profesori, manageri și formatori drept cea 

mai importantă și fundamentală realizare în domeniu, și ca un concept esențial pentru înțelegerea și explicarea 

comportamentului uman în timpul învățării, și atunci când îi ajutăm pe alții să învețe.  

Kolb alege ciclul de învățare ca principiu de bază în TEL. Ciclul constă în 4 stadii: 

1. Experiența concretă 

2. Observarea reflexivă  

3. Formarea unor concepte abstracte; 

4. Testarea aplicării conceptului într-o situație nouă. 

 

Explicația este următoarea: 

Experiențele concrete sau directe oferă materiale pentru observație și gândire. Aceste observații și gânduri conduc 

la conștientizare și formarea de concepte abstracte. Conceptele abstracte la rândul lor pot fi folosite activ într-un 

nou mediu, astfel creând experiențe. 

 

 În cazul ideal, cursantul trece prin toate etapele – de experiență, reflecție, considerare și aplicare.  

 Ciclul de învățare poate începe în oricare dintre aceste etape 

 Ciclul poate fi deschis (o spirală continuă) 
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Experiența Concretă 

Descriere 
Participanții culeg informații și dobândesc un 

anume tip de experiență. Experiența este 

întotdeauna legată de jocuri și distracție. 

Tehnici și Instrumente 

 Activități individuale și de grup (pot fi 

desfășurate individual, în perechi, într-un 

grup de trei, grupuri mici, între diverse 

alcătuiri ale grupului sau grupuri mai mari) 

 Interacțiuni interpersonale 

 Aproape fiecare activitate se leagă de 

autoevaluarea liderului 

 Crearea de produse și module 

 Rezolvarea de probleme 

 Împărtășirea de informații 

 Oferirea și primirea de feedback 

 Rezolvarea unui caz 

 Jocuri de rol 

Scopul 

De a avea o experiență împărtășită, de a 

dezvolta o bază de date comună care poate fi 

folosită în stadiile următoare. 

Modelul este bazat pe învățarea inductivă. 

Aceasta înseamnă că o descoperire (indiferent 

de ce se întâmplă într-o activitate dată, sau dacă este anticipată sau nu) devine baza unei analize critice, iar 

participanții pot dobândi cunoștințe prin descoperiri aleatorii. 

Atenție! 

 Facilitatorul trebuie să fie atent să nu genereze o cantitate excesivă de informații, sau un mediu care va 

împiedica discutarea rezultatelor.  

 Dacă procesul se oprește după acest stadiu, înseamnă că formarea este lăsată la voia întâmplării, iar facilitatorul 

nu va fi capabil să atingă obiectivele de învățare stabilite. 

Observația și Reflecția 
 

Observația 
Descriere 

Participanții au deja o experiență individuală și împărtășită, în urma unei activități anume, și discută ceea ce au 

văzut și au simțit în timpul evenimentului (la nivel cognitiv, emoțional și comportamental). 
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Tehnici și Instrumente 

 Înregistrarea video a evenimentelor în timpul primului stadiu (pentru facilitarea tranziției de la stadiul inițial la o 

discuție ulterioară) 

 Împărtășirea în grup restrâns și generarea de informații asupra a ceea ce au simțit și au văzut participanții 

 Reflecția asupra experienței tuturor participanților din grupul mare pe un flipchart 

 Folosirea asocierilor libere pe diferite teme legate de activitatea din timpul primui stadiu  

 Lucrul în perechi, întrebându-se reciproc despre primul stadiu (Ce? Cum?) 

 Evaluarea productivității, nivelului de mulțumire, de încredere, comunicare, leadership 

 Interviu structurat cu participanții despre experiența lor din timpul activității 

 Discuții structurate și libere 

Semnificație 

Experiența personală a fiecărui participant devine accesibilă întregului grup. 

Atenție! 

Participanții trebuie ținuți la subiectul împărtășirii de observații și reacții. Facilitatorul trebuie să fie atent și să 

prevină ca aceștia să sară la stadiul de Reflecție sau direct în faza de Sumarizare (deducerea principiilor pe baza a 

ceea ce s-a întâmplat deja). 

 

Reflecția 
Descriere 

Acesta este așa-numitul sub-stadiu al dinamicii de grup din ciclu, putând fi văzut drept cel mai important pas în formarea 

de tip experiențial. Reflecția este o cercetare sistematică a experiențelor împărtășite ale participanților. În timpul acestui 

proces, ei reconstruiesc modelele și interacțiunile din activitatea de împărtășire de informații desfășurată în faza de 

Observație. Participanții trebuie să răspundă la întrebarea “Ce s-a întâmplat de fapt?” în raport cu procesul dinamicii de 

grup și nu în relație cu semnificația propriu-zisă a evenimentului. 

Tehnici și Instrumente 

 Feedback-ul orientat spre rolurile participanților și influența lor din timpul activității în primul stadiu 

 Observarea procesului prin declarații, discuții-panel 

 Discuții tematice în căutarea de subiecte repetitive în declarațiile cursanților 

 Chestionare elaborate în acest scop 

 Cercetarea de date care au fost strânse în sub-stadiul anterior 

 Folosirea de cuvinte cheie pentru direcționarea discuției 

 

Atenție! 

 Pentru a continua cu succes spre pasul următor, facilitatorul trebuie să plănuiască atent cum va fi prelucrată 

informația. Prin “a nu spune” lucrurile sau informațiile care rămân neprocesate, acesta poate împiedica 

participanții să învețe mai departe, sau cel puțin îi va distrage. 

 Acest stadiu trebuie să fie închis complet înainte de următorul, fiindcă sentimentul (înțelegerea) dinamicii de 

grup în activitate este crucială pentru procesul de învățare și pentru înțelegerea relațiilor umane din afara 

formării. Adesea, participanții încearcă să treacă la următorul stadiu cu informații neprelucrate. 

 După ce se încheie sub-stadiul de Reflecție, participanții sunt pregătiți (și trebuie încurajați) să reununțe la 

conținuturile proceselor dinamicii de grup și să se concentreze asupra cunoștințelor dobândite. Acesta este 

momentul în care dorința de a învăța iese la suprafață. Următoarea întrebare la care trebuie să răspundem este: 

“Și ce dacă?” 
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Formarea de Concepte Abstracte și Concluzii 

Descriere 
Participanții cercetează cunoștințele dobândite anterior într-un mediu de învățare artificial și încearcă să le transfere 

în lumea reală. Aceștia analizează situații din viața lor personală și profesională care sunt similare celor 

experimentate în timpul formării. Sarcina este de a extrage niște principii generale sau reguli din stadiul anterior, 

care pot fi aplicate în viața reală. 

Tehnici și Instrumente 

 Analiza individuală (în scris și oral) precum: “Am învățat...”; “Încep să învăț …”, “Am învățat din nou…” 

 Scrierea și declararea de afirmații privind ceea ce este adevărat și aplicabil în lumea reală 

 Completarea propozițiilor: “Eficiența unui leadership situațional depinde de….” 

 Concentrarea pe procesul de sumarizare a unor concepte cheie precum leadership, comunicare, emoții etc. Prin 

intermediul discuției 

 Dezvoltarea de produse care vizualizează concluziile 

 În acest stadiu, facilitatorul poate prezenta material teoretic sub forma unei prelegeri, pentru a adăuga la 

procesul de învățare. Această tehnică oferă un cadru de învățare pentru ceea ce a fost creat în mod inductiv, și 

într-o oarecare măsură, își propune să testeze orientarea realistă a procesului. Informațiile introduse de către 

facilitator trebuie relaționate direct cu concluziile trase de participanți. Riscul folosirii acestei tehnici este acela că 

informațiile externe nu sunt interiorizate (fără un simț al proprietății) pot încuraja dependența participanților față 

de facilitator, ca sursă de cunoaștere, și pot conduce la o scădere a dedicării lor în timpul stadiului final. Acesta 

din urmă este un fenomen uzual în timpul procesului deductiv. 

Scop 

 Experiența structurată devine utilă în practică. 

 

Atenție! 

 De fapt, acest stadiu vizează transferul în practică a ceea ce s-a învățat în timpul experienței structurate. Dacă 

acest proces este omis sau fugitiv, învățarea va arăta artificial și nu va putea fi aplicabilă în practică.  

 Facilitatorul trebuie să rămână obiectiv cu privire la cunoștințele dobândite, nu doar la reacțiile participanților la 

concluziile care par contradictorii sau incomplete. 

 Dacă scopul acestui stadiu este omis sau rămâne neclar participanților, cunoștințele vor fi, cel mai probabil, 

superficiale. 

 Faza de concluzionare trebuie să fie completă înainte de deschiderea unei discuții asupra schimbărilor necesare, 

deoarece adesea participanții sunt nerăbdători cu privire la stadiul final al ciclului de formare. 

 

Testarea Aplicării Conceptului într-o Situație Nouă 

Descriere 

Acest ultim pas al ciclului învățării experiențiale este motivul pentru care a fost creată experiența structurată. 

Principala întrebare aici este: "Și acum?" Facilitatorul ajută participanții să aplice generalizări în situații concrete în 

care sunt incluși. Posibilitatea să perceapă cunoștințele și să le analizeze intern poate fi redusă prin ignorarea 

discuției. O atenție deosebită trebuie acordată examinării modalităților în care individul (sau grupul)  va folosi 

cunoștințele generate în timpul experienței structurate, în așa fel încât să planifice un comportament mai eficient. 

Tehnici și Instrumente 

 Consultarea în grupuri de doi sau trei oameni 

 Ajutorarea reciprocă în timpul situației problematice din viața reală și aplicarea concluziilor  
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 David Kolb 

Ce este învățarea experiențială? 
Învățarea experiențială afirmă că în centrul învățării se află propria 

experiență subiectivă.  Plasează experiența în centrul procesului de 

învățare. Experiențele unu individ sunt centrale în procesul său de 

învățare, iar individul are control asupra acestor experiențe. Orice 

persoană poate lua inițiativa de a crea genul de experiențe pentru 

sine care sunt dorite, conducând la învățare. -   
https://www.youtube.com/watch?v=1ZeAdN4FB5A  

 Stabilirea de obiective – dezvoltarea de aplicații ale criteriilor dorite precum performanța la locul de muncă, 

realism, observație 

 Grupuri mici – discuții despre concluzii specifice asupra a ceea ce se poate obține în mod mai eficient 

 Sesiuni practice – jocuri de rol legate de exersarea “noului comportament” în situații reale 

 Experiența arată că participanții sunt mai dornici să aplice schimbarea sau noile cunoștințe dacă acestea au fost 

deja împărtășite cu alții. Împărtășirea cunoștințelor dobândite îi încurajează pe ceilalți să experimenteze cu 

propriul comportament. 

Și încă ceva: 
 Este important de menționat că tot timpul vorbim despre un ciclu de învățare, cee ce înseamnă că aplicarea 

cunoștințelor conduce la noi experiențe care sunt analizate inductiv. 

 De fapt, experiența structurată contribuie la folosirea experienței zilnice drept sursă de informație pentru studiul 

conștient al relațiilor umane. O astfel de educație face  parte din viața noastră de zi cu zi, întrucât nu ne oprim 

niciodată din a învăța. 

 Scopul principal al formării este transferul de cunoștințe culese din programele de formare în situații de la locul 

de muncă sau dintr-o situație de formare în viața noastră personală și profesională zilnică. 

 Atingerea învățării experiențiale este ceea ce creează un simț de apartenență față de ceea ce s-a învățat prin 

derularea tuturor pașilor ciclului de învățare. Aplicații ale modelului subliniază nevoia de planificare adecvată și 

suficient timp acordat fiecărei etape a ciclului. 

Experiența din aplicarea modelului arată câteva situații problematice: 
 Există amenințarea ca participanții să fie centrați doar asupra unuia din stadii fiindcă simt că acel comportament 

schimbat este amenințător (asociat riscului) sau solicitant din punct de vedere emoțional. 

 Unii participanți pot avea un comportament indulgent sau batjocoritor fiindcă nu văd cum formarea se leagă de 

problemele din viața lor personală sau profesională. 

 Datorită mai multor motive (economia de timp și de bani, lipsa de experiență a facilitatorului etc.) în anumite 

cursuri participanții pot fi tentați să descopere și să petreacă cea mai mare parte a timpului (în primele etape ale 

modelului), iar ultimele trei stadii să se limiteze la 30 de minute sau mai puțin. În realitate, în cele mai multe 

cazuri în care schimbările de termen lung nu se pot vedea în comportamentul cursanților, problema nu este la ei, 

ci în planul de formare. 

 O parte dintre participanți își finalizează cursul cu bune intenții, dar se întorc rapid la vechea modalitate de a se 

comporta.  

Analogie:  
O pisică stătea întinsă pe o sobă 

încinsă. S-a ars și niciodată nu a mai 

repetat aceeași greșeală, dar nici nu 

a mai stat vreodată tolănită pe o 

sobă rece, fiindcă nu a adunat toate 

informațiile din experiența concretă. 

Așadar, învățarea experiențială ne dă 

șansa de a fi puțin mai inteligenți decât 

pisica. 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în 

baza “așteptării unei revendicări”. 

Deținătorul drepturilor de autor nu a 

fost identificat. Orice informație care 

ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZeAdN4FB5A
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Activ 
Acomodator 

(concret - acționează) 

Reflexiv 
Divergent 
(concret - reflexiv) 

Pragmatic 
Convergent 

(abstract - acționează) 

Teoretic 
Asimilator 
(abstract - reflexiv) 

(Conform lui David Kolb) 

Pentru a înțelege bazele Modelului Învățării al lui Kolb, imaginează-ți că ai cumpărat un nou program de software. 

Una din opțiunile de a te familiariza cu el este de a te așeza imediat în fața calculatorului, încercând să îți dai seama 

cum funcționează prin încercări și erori. Treptat, în procesul de învățare îți vei da seama de câteva reguli generale și 

relații care împreună cu cunoștințele dobândite anterior te vor ajuta să te familiarizezi cu programul și pot fi aplicate 

în noi domenii. Aceasta este una din opțiuni. 

O altă posibilitate este de a te dedica meniului Help și de acolo, de a dezvolta abilități pentru a înțelege cum se 

folosește. 

Este de asemenea posibil să stai împreună cu un coleg care știe cum să folosească programul și să înveți de la el. 

Toate metodele urmează modelul lui Kolb, dar fiecare dintre ele reflectă stilul de învățare și preferințele persoanei 

care încearcă să învețe cum funcționează software-ul. 

Modelul lui Kolb operează pe două nivele: 

 

Nivelul 1 – ciclu de 4 stadii: 

1. Experiențe Concrete (EC) 

2. Observație Reflexivă (OR) 

3. Conceptualizare Abstractă (CA) 

4. Experimentare Activă (EA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul 2 – patru stiluri de învățare (fiecare reprezentând o combinație de două stadii 

consecutive): 

1. Divergent (EC/OR) 

2. Asimilator (OR/CA) 

3. Convergent (CA/EA) 

4. Acomodator  (EA/EC) 
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Kolb explică faptul că oameni diferiți în mod firesc preferă anumite stiluri de învățare. Factorii care determină 

această preferință sunt diverși. În Teoria sa a Învățării Experiențiale (TIE), Kolb definește trei stadii ale dezvoltării 

umane și scoate la iveală aspirația către coordonare, integrarea de succes și îmbunătățirea celor patru stiluri de 

învățare diferite, în procesul acumulării de experiență și al dezvoltării noastre. Stadiile de dezvoltare sunt: 

1. Achiziția – de la naștere până în adolescență – dezvoltarea de abilități generale și structuri cognitive 

2. Specializarea – educația școlară, experiența debutului într-un loc de muncă și experiența personală din faza de 

maturitate - dezvoltarea unor stiluri de învățare specifice, formate de experiența socială, educațională și 

organizațională 

3. Integrarea – de la mijlocul carierei până la sfârșitul vieții – expresia unui stil de învățare non-dominant în muncă 

și în viața personală 

Indiferent care sunt influențele alegerii unui stil, preferința pentru un stil de învățare este o combinație între două 

perechi de variabile sau două alegeri diferite pe care le putem face. 

 

1. Experiența Concretă (CE)/ simt – Conceptualizare Abstractă (CA)/ gândesc 

2. Experimentare Activă (EA)/ fac – Observație Reflexivă (OR)/ observ 
 

Kolb denumește aceste variabile ”Continuum-ul Procesării” (cum îndeplinim o sarcină) și “ Continuum-ul Percepției” 

(reacția noastră emoțională, cum gâdim sau simțim vis-à-vis de sarcină). 

Aceste stiluri de învățare sunt o combinație dintre: “Experiența influentă” (fac sau observ) și “Transformarea 

experienței (simt sau gândesc). 

Kolb pune SAU în definiție fiindcă consideră că nu putem face ambele lucruri deodată. Atunci când încercăm în mod 

constant două lucruri în același timp apare un conflict care poate fi soluționat prin înfruntarea situației de învățare. 

Decidem în interiorul nostru dacă vrem să facem sau să observăm, să gândim sau să simțim. 

Rezultatele acestui lucru (care ne ajută pe toată durata vieții noastre) este o preferință pentru anumite stiluri de 

învățare, după cum se arată în Graficul 2X2. Cu alte cuvinte, alegem dacă mergem pe sarcină sau pe experiență. 

Experiența Concretă – prin experimentarea a ceva concret, tangibl, care poartă amprenta calității  

Conceptualizare Abstractă – prin găsirea de noi informații pe baza gândirii, analizei, planificării 

 

În același timp noi alegem cum să transformăm emoțional experiența în ceva cu sens și folositor:  

Observare și reflecție – prin observarea felului în care celelalte persoane implicate fac față situației și reflecția 

asupra a ceea ce se întâmplă 

Experimentare Activă – prin a ne ”arunca în adâncuri” și a face față situației  

Exemplu 
O persoană cu stilul dominant de învățare Fac, mai puternic decât observ în raport cu sarcina și simt, mai puternic 

decât gândesc în raport cu experiența va avea un stil de învățare adaptativ. 

 

Definiții și Descrieri 
Cunoașterea stilului personal de învățare (și al celorlalți) ne ajută să ne direcționăm învățarea spre o metodă 

preferată. Până la un anumit nivel, oricine are nevoie de stimuli caracteristici pentru fiecare stil de învățare diferit, 

dar e important să îi găsim pe aceia care se potrivesc cel mai bine unei anumite situații sau preferințe. 
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Acest stil este 'activ', și se bazează pe intuiție mai 

degrabă decât pe logică. Acești oameni folosesc analiza 

realizată de alte persoane, și preferă să adopte o 

abordare practică, experiențială. Sunt atașați de noi 

provocări și experiențe, și de înfăptuirea planurilor. 

Acest stil este util pentru roluri care necesită acțiune și 

inițiativă. Oamenii care au un stil de învățare 

acomodator tind să lucreze cu termene limită în 

realizarea sarcinilor, stabilind scopuri și lucrând în mod 

activ pentru atingerea lor folosind diverse metode. 

 

 

 

 

 

(a face și a simți – EA EC) 

Acești oameni sunt capabili să privească lucrurile dintr-o 
altă perspectivă. Sunt sensibili. Preferă să privească mai 
degrabă decât să facă, tind să strângă informații și să-și 
folosească imaginația pentru a rezolva problemele. Ei 
sunt cei mai buni la vizualizarea situațiilor concrete din 
mai multe puncte de vedere diferite.  

Kolb a denumit acest stil 'divergent' deoarece aceste 

persoane se descurcă mai bine în situații care necesită 

generarea de idei (brainstorming). Oamenii cu un stil de 

învățare divergent au interese culturale vaste și le place 

să adune informații. Sunt interesați de oameni, tind să 

fie creativi și emoționali, și tind să fie buni în domeniul 

artei. Preferă să lucreze în grupuri, să asculte cu mintea 

deschisă și să primească feedback personal. 

 

(a simți și a observa – EC OR) 

(a gândi și a face – CA EА) 
 

Oamenii cu un stil de învățare convergent pot rezolva 

probleme și vor folosi învățarea pentru a găsi soluții la 

probleme practice. Sunt cei mai buni la a găsi utilizări 

practice pentru idei și teorii. Preferă sarcinile tehnice, și 

sunt mai puțin îngrijorați de oameni și aspectele 

interpersonale. Le place să încerce idei noi, să simuleze, 

și să lucreze cu aplicații practice. 

(a observa și a gândi – OR CА) 

 
Preferința de învățare a Asimilatorului se îndreaptă 
către o abordare concisă, logică. Acești oameni necesită 
explicații bune, clare, mai degrabă decât oportunități 
practice. Ei excelează în înțelegerea unor informații din 
game variate și organizarea lor într-un format logic și 
clar.  

Oamenii cu un stil de învățare asimilator sunt mai puțin 
preocupați de oameni și mai interesați de idei și 
concepte abstracte. Sunt mai degrabă atrași de teorii 
solide din punct de vedere logic decât de abordări 
bazate pe valoarea practică.  

În situațiile de învățare, oamenii cu acest stil preferă 

lectura, prelegerile, explorarea de modele analitice, și 

analiza pe îndelete a lucrurilor. 

Câteva Adevăruri 
Majoritatea oamenilor demonstrează clar preferințe specifice și clare pentru un anumit stil. Abilitatea de a folosi sau 

a trece de la un stil la altul nu este nici ușor, nici natural pentru majoritatea oamenilor. Aceasta înseamnă că oamenii 

cu preferințe clare pentru un anumit stil vor învăța mult mai eficient dacă procesul este orientat conform 

preferințelorlor. 

(Exemplu: oamenii care preferă stilul acomodator devin ușor frustrați dacă au de citit multe instrucțiuni și reguli și 

când sunt incapabili de a-și începe experiența practică mai repede.) 

 Învățarea este un proces continuu. Nu se încheie niciodată (…tot ceea ce învățăm știm deja …); 

 Direcția învățării depinde de nevoile individuale ale cursantului și de obiectivele acestuia; 

 Dată fiind importanța nevoilor și scopurilor individuale, stilurile de învățare sunt puternic individualizate în sensul 

direcției și procesului. 
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Reflexiv 
Gânditorilor le place să stea departe de experiență, să se gândească la ea și să o observe din diferite perspective. 

Culeg informații de primă mână și informații de la alții și preferă să le analizeze în profunzime înainte de a ajunge la 

o concluzie. Ceea ce contează pentru ei este selecția și analiza complexă de informații, așa că preferă să amâne 

concluzia cât de mult se poate. Filosofia lor este “Fii atent”. Acțiunile lor sunt parte a unei perspective mai generale, 

care include trecutul și prezentul împreună cu observarea celorlalți și a lor înșiși. 

Avantaje 

 Atenți 

 Conștiincioși și metodici 

 Profunzi 

 Buni ascultători ai celorlalți și buni receptori de 

informații 

 Rareori se grăbesc să tragă concluzii 

Dezavantaje 

 Tind să se ferească de participarea direct  

 Sunt lenți în luarea deciziilor 

 Tind să fie prea precauți în a își asuma prea multe 

riscuri 

 Nu sunt insistenți – nu sunt prea des disponibili 

pentru a vorbi 

Instrumente de Învățare: reviste, brainstorming. 

Spune: Vreau să mă gândesc la asta 

Instrumentul Formatorului: Prelegerile 

Abordarea Formatorului: Trebuie să asigure interpretări specializate; performanța este evaluată cu criterii externe 

Teoretic 
Teoreticii își adaptează și integrează observațiile în teorii complicate, dar solide din punct de vedere logic. Ei se 
gândesc la probleme în mod vertical, logic, pas-cu-pas. Transformă cunoștințe radical diferite în teorii armonioase. 
Sunt apți pentru profesionalism și nu se liniștesc până ce problema este clarificată și organizată într-o schemă 
rațională. Le place să analizeze și să sintetizeze. Sunt dornici de a gândi bazat pe prerechizite, principii, teorii, modele 
și sisteme. Filosofia lor aduce laude raționalului și logicii: “Dacă este logic atunci este bine”. Întrebările pe care le pun 
adesea sunt: “Ce înțeles are acest lucru”, “Cum se raportează asta la cealaltă?”, “Care sunt prerechizitele pentru …?” 
Sunt lipsiți de prejudecăți, analitici, devotați obiectivității raționale și nu subiectivismului și lucrurilor îndoielnice. 
Abordarea lor asupra problemelor este invariabil logică.

Avantaje 

 Gânditori logici “verticali” 

 Raționali și obiectivi 

 Buni la formularea întrebărilor de cercetare 

 Abordare disciplinată 

 

 

 

Dezavantaje 

 Limitați în gândirea lor “laterală” 

 Au o toleranță scăzută la nesiguranță, 

imprevizibilitate și ambiguitate 

 Sunt intoleranți față de tot ceea ce este subiectiv și 

intuitiv 

 Prea multe “trebuie, este necesar etc.” 

Instrumente de Învățare: prelegeri, ziare, analogii 

Spun: Ce legătură are asta cu cealaltă? 

Instrumentul Formatorului: studiile de caz, citirea de teorii, gândirea pe cont propriu 

Abordarea Formatorului: nu se poate recomanda aproape nimic altceva în afara setului de instrumente 
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Pragmatic 
Pragmaticii sunt dornici să încerce idei, teorii și tehnici pentru a vedea dacă funcționează în practică. Ei caută noi idei și 

folosesc orice oportunitate de a le încerca. Sunt oameni care se vor întoarce de la un curs de management plini de idei pe 

care vor să le aplice în practică. Le place să cunoască lucrurile rapid și acționează rapid și cu încredere asupra ideilor care îi 

atrag. Sunt nerăbdători în timpul discuțiilor care sunt pline de gânduri lungi sau au un final deschis. Sunt excepțional de 

practici, bine ancorați în realitate, rezolvă problemele și iau decizii practice. Privesc problemele și noile oportunități ca o 

provocare. Filosofia este “Există întotdeauna o cale mai bună” și “Dacă merge, atunci e bine”. 

Avantaje 

 Încearcă lucrurile în practică 

 Practici, bine ancorați, realiști 

 În afaceri – merg direct spre scop 

 Au o orientare tehnică 

 

 

 

Dezavantaje 

 Tind să respingă orice nu are o aplicabilitate evidentă 

 Nu îi interesează suficient teoriile și principiile 

generale 

 Tind să se atașeze de prima soluție la problemă 

 Nerăbdători în timpul reflecției 

 Orientați spre sarcină și nu orientați spre oameni 

Instrumente de Învățare: laboratoare, observații, muncă de teren 

Spun: Cum pot folosi asta în practică? 

Instrumentul Formatorului: feedback, activități care necesită abilități 

Abordarea Formatorului: să ajute, să fie asistentul unui cursant auto-direcționat, autonom 

Activ 
Activii se oferă pe deplin experiențelor noi, fără să gândească. Se bucură de “aici și acum” și sunt fericiți atunci când sunt 

stăpâniți de experiențe la prima mână. Sunt deschiși la minte, nu sunt sceptici, iar asta îi face să fie entuziasmați de tot 

ceea ce este nou. Filosofia lor este “Într-o bună zi le voi încerca pe toate”. Sunt predispuși la a acționa înainte, și abia apoi 

să se gândească la consecințe. Ziua lor este plină de activități. Abordează problemele prin brainstorming. Imediat după ce 

fiorii unei activități au trecut, se angajează în a o găsi pe următoarea. Înclină să trăiască pentru provocare și se plictisesc 

de lucruri care necesită timp și repetiție. Sunt comunicativi, constant implicați în relații cu ceilalți, iar prin asta încearcă să 

atragă toate activitățile spre ei. 

Avantaje 

 Flexibili și deschiși 

 Le place să acționeze 

 Le place să se confrunte cu situații noi 

 Optimiști cu privire la tot ce e nou, deschiși la 

schimbare  

 

 

Dezavantaje 

 Capabili de a acționa imediat, fără să se gândească 

 Adesea își asumă riscuri slab ancorate în realitate 

 Tind să facă prea multe lucruri independent și să 

atragă toată atenția asupra lor  

 Se grăbesc în a face lucruri fără a se pregăti înainte 

 Se plictisesc să consolideze experiența

Instrumente de Învățare: simulări, studii de caz 

Spune: Ce e nou? Sunt gata să mă joc. 

Instrumentul Formatorului: Jocuri de rezolvare de probleme, discuții în grupuri mici, feedback, teme pentru acasă 

Abordarea Formatorului: Formatorul trebuie să servească drept model de profesionist, să lase cursantul să își 

definească propriile criterii pentru aplicabilitatea materialului 

 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 
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(Liubena Gospodinova) 

Nu poți învăța pe nimeni nimic. 
Poți doar să îl ajuți să descopere în el însuși. 

Galileo Galilei 

Învățarea Experiențială este o filosofie a educației 

concepută la sfârșitul secolului nouăsprezece. În 

prezent, este aplicată în mai multe arii precum formarea 

în natură, dezvoltarea organizațională, practica 

studențească și formarea în arii și activități specifice. 

Esența Învățării experiențiale este sumarizată de 

filosoful John Dewey, care spunea că "evenimentele 

există chiar și fără intervenția noastră; ceea ce ne 

interesează este semnificația lor." Experiența are loc și 

este inevitabilă. Problema profesorilor și a elevilor este 

cum să găsească un sens al experienței. În forma sa 

generală, metoda predării prin experiență este inductivă 

– începe cu experiența "brută" care este procesată prin 

învățarea intențională și devine cunoaștere activă, ce 

poate fi folosită. Este important de observat că 

Dewey și-a elaborat "Teoria experienței" ca o critică la 

"educația tradițională". El considera că metodologia 

educației tradiționale a evoluat ca răspuns la nevoile și 

solicitările capitalismului industrial. Se bazează pe 

contradicția dintre minte și corp, mintea și lumea 

înconjurătoare. Se bazează pe logica deductivă, care 

relaționează generalul cu particularul. Educația 

tradițională presupune ignoranța din partea 

cursantului și înțelepciunea și autoritatea 

profesorului. Aceasta conduce la bine-cunoscuta 

formă a cunoașterii unor "discipline" pe care elevul 

trebuie să le dobândească. Cu toate că Dewey a 

recunoscut utilitatea, puterea și prevalența culturală a 

educației tradiționale, susține că este nedemocratică 

prin structura ei ierarhică, separând învățarea de 

experiența unor modalități subiective și obiective de 

cunoaștere. Învățarea experiențială este concepută ca 

fiind democratică, holistică și integrând pe  deplin 

procesul raționalizării experienței. 

Ideea că experiența, formarea și dezvoltarea sunt 

inter-relaționate a marcat debutul a numeroase forme 

ale învățării experiențiale. În timpul anilor 40 din 

secolul douăzeci, teoreticianul organizațional Kurt 

Lewin a susținut că dezvoltarea personală și 

organizațională sunt rezultatul abilității unui individ 

sau grup de a stabili obiective, de a dezvolta teorii 

bazate pe experiența trecută, de a aplica aceste teorii în 

munca lor și de a-și revizui scopurile și teoriile în funcție 

de rezultate. A conchis că "nimic nu este mai practic 

decât o bună teorie." Astăzi, principiile învățării 

experiențiale sunt larg aplicate în dezvoltarea și 

formarea organizațională, în special în domeniile 

rezolvării creative de probleme, construirea echipelor și 

rezolvarea conflictelor. Acestea sunt și principiile 

fundamentale ale programelor de formare în natură, 

folosite pe durata internship-urilor profesionale, precum 

și a programelor educaționale în care sunt efectuate 

laboratoare sau alte tipuri de cercetare experimentală. 
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Paulo Freire și David Kolb aplică ideile de bază ale lui 

Dewey în alte direcții: Freire în domeniul educației 

adulților și dreptății sociale, iar Kolb în contextul 

învățării pe toată durata ciclului de viață și în 

dezvoltarea organizațională. În publicațiile lui din anii 60 

și 70 din secolul douăzeci, Freire exprimă ideea că 

educația este o formă prin care oamenii oprimați pot 

dobândi putere. În cartea lui "Pedagogia Oprimaților“, 

Freire pledează pentru “educația rezolvării de 

probleme” în care "oamenii își dezvoltă abilitățile de 

percepție critică asupra modului în care existăm în lume. 

Scopul este acela de a percepe lumea nu ca o realitate 

statică, ci ca având o natură în mișcare și schimbare". În 

cartea sa, "Învățarea Experiențială", Kolb descrie 

procesul după cum urmează: "Învățarea este un proces 

de transformare a experienței în cunoaștere." Conform 

lui Dewey, Lewin, Freire și Kolb, scopul învățării 

experiențiale este de a transforma experiența în 

cunoaștere și de a folosi această cunoaștere în scopul 

dezvoltării noastre individuale și colective.  

Apariția și dezvoltarea învățării experiențiale coincide cu 

dezvoltarea psihologiei cognitive și a dezvoltării, 

psihologiei copilului și educației adulte. Acestea sunt 

aliniate afirmației lui Carol Gilligan că dezvoltarea 

intelectuală și morală "încearcă să gestioneze și să 

sincronizeze fluxul continuu al experiențelor și 

percepțiilor, al viselor și al vieții de zi cu zi.” Punctul 

comun dintre teoriile asupra dezvoltării ale lui Carol 

Gilligan, Jean Piaget și Lawrence Kohlberg este ideea că 

dezvoltarea cognitivă și morală sunt o consecință a 

modului în care realizăm experiențele noastre în lume. 

Studii mai recente ale lui Kagan (eul evolutiv) și Belenky 

et al. (Căile de cunoaștere ale femeilor) se concentrează 

asupra rolul contextului învățării continuând afirmațiile 

predecesorilor lor. 

Criticii se opun ideei continuității care a pus la încercare 

permanența cunoașterii și moralei ca fiind absolute. Cu 

toate acestea, după cum notează Perry, teoria 

experiențială postulează că din cauză că noi suntem 

nevoiți să acționăm în lume, decidem să acceptăm 

anumite credințe, presupoziții și adevăruri contingente. 

Trebuie să fim pregătiți și dispuși să ne revizuim și 

verificăm astfel de decizii în baza propriilor experiențe și 

printre numeroasele comunități care ne sprijină, dar ne 

și condamnă. 

Cu alte cuvinte, spre deosebire de educația tradițională, 

învățarea experiențială dezvoltă ideea conform căreia 

cunoașterea se dobândește la nivel individual și de grup, 

pe măsură ce cunoaștem oamenii și lumea din jurul 

nostru. Învățarea experiențială respinge ideea lui Platon, 

că adevărul este independent de cunoaștere și că 

învățarea informațiilor nu este legată de înțelegerea, 

adoptarea și folosirea lor. Pe scurt, Educația 

Experiențială depășește dualitatea dintre experiență, 

cunoaștere, minte și corp, și se axează pe unificarea 

procesului de comunicare, denumit de William Godwin 

"conversație deschisă". Freire o definește drept 

“dialogul... întâlnirea dintre doi oameni pentru a da un 

nume lumii.” Dialogul poate fi descris ca o conversație 

continuă despre modul în care ne interpretăm 

experiențele în modul cel mai precis și folositor. Una 

dintre valorile fiecărei comunități este aceea că oferă un 

spațiu în care putem purta un astfel de dialog. Acest 

dialog este denumit de obicei "reflecție", aducând 

laolaltă experiența și cunoașterea, mintea și corpul, 

individul și comunitatea. Ciclul experienței și reflecției 

este baza tuturor tipurilor de învățare prin aventură. 

Studiile neurologice descriu creierul uman drept o masă 

de neuroni interconectați. "Fiecare senzație primită “, 

notează  Arthur Chickering, "fiecare mișcare a noastră, 

fiecare emoție pe care o simțim, fiecare gând pe care îl 

gândim, fiecare cuvânt pe care îl rostim implică un 

întreg sistem de astfel de relații. Principalul lucru pe care 

trebuie să îl faci pentru a atinge cunoașterea de durată 

este să conectezi cunoștințele noi cu oricare dintre 

rețelele existente". Testarea ideilor în mișcare  - 

învățarea experiențială – este unul din cele mai 

puternice mijloace de a conecta noile cunoștințe cu 

rețelele neuronale existente. În cartea sa, "Inteligența 

Emoțională", Daniel Goleman descrie modul în care 

experiențele trecute ne determină reacțiile în aceste 

situații. Prezintă datele fiziologice care sprijină ideea că 

învățăm din experiențele noastre și accentuează ideea 

că trebuie să acordăm o atenție deosebită tipurilor de 

experiențe la care elevii noștri sunt expuși. 
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Învățarea experiențială poate fi înțeleasă mai exact dacă ne uităm la elementele oricărei "experiențe". După 

observația că "toate experiențele sunt la fel de educative", Dewey indică anumite criterii care ajută la evaluarea 

rezultatului oricărei experiențe. Este important dacă: 

 individul este dezvoltat din punct de vedere moral și intelectual; 

 cunoștințele dobândite au fost folosite în beneficiul comunității pe termen lung; 

 “situația" (Dewey folosește acest cuvând pentru a indica un anumit episod al experienței) a dus la condiții ce 

sugerează creșterea ulterioară, precum curiozitate și inițiativă crescută, elan și țeluri. 

Dewey spune că rolul formatorului este de a crea condițiile unor experiențe care să conducă la acest tip de creștere. 

Pentru a îndeplini acest scop, profesorul ar trebui să: 

 Cunoască "elevii" 

 Fie conștient de ce tip de experiență îi va ajuta 

 Aibă abilitatea de a anticipa și răspunde ”situațiilor” care au loc pe parcursul întregii experiențe. 

 

În sens larg, modelele "dificultăților" în dezvoltarea unei 

abilități, pregătirea pentru activități specifice, achiziția 

unor cunoștințe specifice și dezvoltarea valorilor și 

spiritualității, nu se află în competiție. Tensiunea dintre 

ele creează disonanța cognitivă, care este motivul 

principal pentru a absorbi noi informații. 

Dewey pune accentul în mod explicit pe faptul că 

trebuie să ne gândim la "experiențe" într-un sens 

suficient de larg, care include "materiile școlare, 

metodele de formare și educație, echipamente 

materiale și organizarea socială a școlii". La nivel 

"macro", învățarea experiențială afectează relația elev-

profesor, prioritățile perioadei, resursele utilizate și 

procesul de luare a deciziilor. 

Aplicarea acestei logici a dus la dezvoltarea de diferite 

"tipuri" de învățare experiențială – formarea în natură, 

stăpânirea unei anumite activități sau a unui meșteșug, 

învățarea prin cooperare, internship-uri. Fiecare tip de 

formare se potrivește unor cursanți cu diferite scopuri 

de învățare. Educatorii dezvoltă astfel de experiențe 

care s-ar potrivi obiectivelor lor și mai apoi ar anticipa și 

răspunde tematicilor și problemelor create prin 

experiența propriu-zisă. Fiecare "tip" existent de 

învățare prin experiență se bazează pe felul în care este 

aplicat și în care cunoștințele acumulate dervă din 

experiența propriu-zisă. 

Din 1910 când Dewey și-a popularizat ideile, învățarea 

experiențială a atras un interes variabil. Principiile de 

bază ale acestui tip de educație sunt încorporate în 

crearea de programe federale ce combină munca cu 

formarea, precum Civilian Conservation Corps (Corpul 

Civil pentru Conservare) în anii 30; în dezvoltarea de 

programe educaționale (pe care Dewey le indică drept o 

barieră artificială educația generală și studiile aplicate); 

în înființarea de programe precum Outward Bound și 

Peace Corps; dar și în ideile care care au condus la 

înflorirea sectorului de internship, activități comunitare 

și programe de formare în companii, propuse la sfârșitul 

anilor 60 și începutul anilor 70. 

"Nu e suficient să insistăm asupra ideii de experiență“, spunea Dewey. "Calitatea experienței este cea care contează 

cel mai mult". Principalele elemente care contribuie la "calitatea experienței" sunt în general denumite "reguli de 

bună practică". Aceste reguli se aplică tuturor formelor de învățare experiențială. Deși de-a lungul anilor au purtat 

nume diferite, acestea pot fi reduse la: Intenție, Autenticitate, Planificare, Claritate, Orientare și Formare, 

Observație și Evaluare, Perfecționare Continuă, Evaluare și, în cele din urmă, Recunoaștere. 

În pregătirea pentru "situația" învățării experiențiale, un 

facilitator debutant trebuie să se întrebe: "Ce fel de 

cunoștințe specifice pot extrage din această situație?" 

Răspunsul la această întrebare determină toate alegerile 

ulterioare. Aceasta nu limitează posibilitatea altor 

rezultate obținute de cursanții individuali prin 

activitatea specifică. Principalul punct totuși este ca 
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facilitatorul să asigure Intenția, direcționând spre arii 

ale formării care ar trebui să conducă la rezultatul dorit.  

Valoarea învățării experiențiale este posibilitatea de a 

verifica faptele și teoriile învățate anterior prin 

revizuirea supozițiilor și dobândirea de noi informații de 

prima mână. Acest tip de cunoaștere este cel mai reușit 

în situații autentice, și nu prin simulări sau prin 

povestirea experienței unei alte persoane. Pe durata 

experienței reale, cursanții devin conștienți că 

antrenamentul este necesar și că au ocazia de a-și 

influența propria lume prin noi cunoștințe. 

Cele mai timpurii stadii ale experiențelor efective includ 

cursanții în Planificare. Procesul de planificare în sine 

oferă multe oportunități de a dobândi cunoștințe în arii 

precum luarea deciziilor, lucrul în echipă, comunicarea, 

rezolvarea de probleme. Acestea depășesc de obicei 

conținutul sau scopurile specifice ale programului. Dacă 

activitatea implică oameni care chiar lucrează împreună, 

trebuie să fie de asemenea inclusă în planificare. Asta 

asigură autenticitatea experienței și dovedește că 

activitățile sunt utilizabile în mod practic și că adoptă 

obiective realiste. În plus, în acest mod, atât obiectivele 

educatorilor, cât și cele ale cursanților sunt aliniate. 

După determinarea activității specifice, Claritatea este 

esențială și poate fi atinsă doar printr-o comunicare 

constantă și temeinică. 

Așteptările și responsabilitățile profesorului, cursantului 

și colaboratorului, locul și tipul activității – toate acestea 

trebuie să fie clare și stabilite în comun de toți actorii. 

Cursantul trebuie să fie implicat în mod activ în 

formularea și articularea propriilor obiective de învățare 

și aspirații, strategii și criterii de evaluare. Deoarece 

posibilele rezultate ale învățării experiențiale nu se 

limitează la, ci adesea depășesc scopurile stabilite 

inițial, acestea din urmă trebuie să fie flexibile, fără a 

conduce la lipsa de structură și claritate a scopurilor 

predefinite. Acestea se pot atinge prin crearea unui plan 

de lucru sau contract ce scoate la iveală așteptările, 

responsabilitățile, perioada  și rezultatele dorite, 

consimțământul scris al tuturor participanților pentru 

experiența propusă, de a-și lua responsabilitatea, și cu 

privire la procedurile specifice și tehnicile care vor fi 

folosite în fiecare situație. Experiențele adevărate din 

interiorul sau din afara clasei trebuie precedate de 

Orientare (ghidaj) care oferă un cadru informațional și 

abilități de bază necesare participării depline și eficiente 

la situație. Ghidajul ar trebui să includă informații 

privind faptele legate de problemele abordate, 

informații despre locul și mediul în care se va desfășura 

experiența. Activitățile ar trebui gândite în așa fel încât 

să ajute cursanții să cunoască așteptările 

comportamentale și propria înțelegere asupra ariei 

specifice de experiență. După încheierea orientării 

începe 

procesul de 

Formare și 

Mentorat 

care își 

propune 

îmbunătățirea 

abilităților 

necesare 

pentru a 

desfășura o 

sarcină 

anume. În 

acest stadiu, 

cursanții 

încep să 

înțeleagă că 

învățarea nu este un proces 

de la cap la coadă, ci mai degrabă 

însoțește omul în toată viața sa. 

Observația (monitorizarea) și evaluarea învățării 

experiențiale sunt procese continue, strâns legate de 

scopurile și obiectivele inițiale care defineau experiența. 

Dacă elementele învățării experiențiale au fost 

implementate cu consecvență, observația și evaluarea 

trebuie să fi fost definite în procesul de planificare. Apoi 

fiecare parte își înțelege propriul rol, rezultatele 

așteptate, metodele sale de evaluare, ce și când va fi 

aplicat. Mai mult, atunci când cursantul a participat la 

crearea contractului de formare, auto-evaluarea în 

raport cu anumite criterii este de așteptat. Mai mult, 

facilitatorul, comunitatea și experiența în sine ar trebui 

judecate în baza experiențelor și scopurilor din timpul 

planificării. Feedback-ul trebuie acordat tuturor 

participanților la proces și luat în considerare în procesul 

de planificare continuă. Astfel, monitorizarea și 

evaluarea devin nu doar instrumente ale evaluării finale, 

ci și mijloace ale perfecționării continue. 

Reflecția este un alt factor cheie în descoperirea și 

utilizarea cunoașterii. Reflecția ar trebui să înceapă de la 
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bun început al 

procesului și 

este parte 

integrantă a 

activității însăși. 

Nu este ceva ce 

trebuie păstrat 

pentru desert. 

Este parte a 

procesului de 

determinare a 

activității atunci 

când 

formatorul își leagă intențiile de operațiuni viitoare; 

reflecția este parte a planificării și evaluării opțiunilor 

diferite, și este indispensabilă în definirea și clarificarea 

scopurilor cursantului. Este de asemenea importantă în 

timpul orientării, când toți actorii își explorează 

preconcepțiile și atitudinile, și este crucială pentru 

înțelegerea schimbării și creșterii fiecărui elev ca 

rezultat al unei experiențe. Reflecția permite elevilor să 

își revizuiască acțiunile și învățarea în contextul 

criteriilor de evaluare desemnate. Feedback-ul din 

partea formatorului le permite să crească sau să 

modifice procesul perfecționării continue. Cursanților 

trebuie să li se ofere o varietate de activități structurate 

și nestructurate care provoacă reflecția. Tehnicile 

utilizate în mod obișnuit sunt jurnalele de reflecție, 

discuții în grupuri mici pe diferite subiecte și 

demonstația unor situații. 

La fel ca și reflecția, evaluarea este și ea inseparabilă de 

rezultatele dorite ale experienței. Pentru a fi evaluate, 

rezultatele trebuie să fie măsurabile. Atunci când o 

anumită experiență se bazează pe credința că va aduce 

cunoștințe asociate în viitor, trebuie să creăm reguli 

pentru a determina reușita sa. Evaluarea este asociată și 

cu observația și trebuie să fie prezentă de-a lungul 

întregii experiențe, nu doar la sfârșitul activității. 

Trebuie să căutăm răspunsuri la întrebări precum: 

"rezultatele dobândite corespund scopurilor 

planificate?" Evaluarea ar trebui să conducă nu doar la 

răspunsuri precum "da" sau "nu", ci și la analiza unui "de 

ce", pentru a deservi obiectivele și perfecționarea 

continuă și reflecția. Tot mai des, evaluarea este 

realizată folosind un amestec de metode calitative și 

cantitative, și cuprinde date colectate prin mijloace 

statistice, cu informații din interviuri, conversații și 

observații. 

Ultimul element care trebuie să fie prezent în fiecare 

experiență este recunoașterea sau recunoștința. 

Cunoașterea și învățarea sunt o bună ocazie de a 

celebra, iar experiența este bine să se încheie cu o 

ceremonie de final. La fel ca și reflecția, recunoașterea 

este o parte importantă din procesul de ansamblu, și nu 

ar trebui lăsat doar pentru finalul activității. 

Recunoașterea permite cursanților să identifice, să 

implementeze și să evalueze lecțiile învățate. 

Recunoașterea apare sub forma unui feedback 

constructiv și critic, sub forma unei reflecții împărtășite 

în care ceilalți îți comunică ideile și gândurile lor; apare 

sub forma afirmației că "am învățat ceva util și l-am 

folosit pentru a realiza ceva. Îmi voi aminti asta, 

deoarece învățarea și realizările au o semnificație". 

Dacă învățarea experiențială a apărut acum vreo sută de ani și dacă a fost așa de benefică, de ce nu a devenit o 

practică standard încă? Criticii oferă adesea următoarele afirmații. Noi oferim următoarele răspunsuri. 

Nu este suficient de exigentă cu elevii 
Este adevărat că învățarea experiențială nu începe de la un corp de cunoștințe, ci de la experiența, curiozitatea și 

întrebările elevilor. Este extrem de dificil să îți cunoști elevii. "Este foarte dificil“, spunea Dewey, "să afli ce se află în 

spatele experiențelor fiecărui participant, și încă și mai dificil să înțelegi cum problemele apărute în timpul 

experienței ar trebui direcționate pentru a conduce la structuri de cunoaștere mai complexe și mai bine organizate". 

Totuși, atunci când acest lucru este realizat prin învățarea experiențială, metodele aplicate includ observația atentă, 

gândirea critică, dialogul și experimentul etic. Pentru a avea succes într-o sarcină dată, elevii pun întrebări și sunt 

interesați de cunoștințe precise – opere științifice sau artistice, folclor de învățat – care îi pot ajuta să ia deciziile cele 

mai bune și să facă acțiuni concrete. Ca orice formare, învățarea experiențială poate fi făcută bine sau prost, cu 

atenție sau cu neglijență. 
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O cauză mai probabilă a afirmației că învățarea experiențială nu este suficient de riguroasă este aceea că plasează o 

mai mare responsabilitate în rândul cursanților înșiși. Astfel, se vede foarte clar atunci când nu participă la proces 

dintr-un motiv sau altul. Învățarea experiențială este extrem de neatractivă pentru persoanele apatice și 

dezinteresate, fiindcă le cere participanților să își asume responsabilitatea acțiunilor și a creării de noi cunoștințe. 

Este axată prea mult pe sentimente și nu suficient pe conținuturi și idei 
O altă manieră de a privi această întrebare este a ne întreba de ce cunoașterea senzorială și subiectivă este așa de 

departe de cunoașterea formală, obiectivă, prezentată de educația tradițională. Oamenii acționează și 

experimentează lumea în ambele moduri, simultan. Scopul învățării experiențiale este de a preda și de a învăța ca 

persoane întregi. Nu este valabilă întrebarea dacă una sau celalată modalitate de învățare este mai bună sau mai 

proastă decât alta, pur și simplu nu are sens să le separăm. Scopul este de a cunoaște atât lumea, cât și pe noi înșine, 

și interacțiunea dintre cele două. Învățarea experiențială ne cere să fim mai atenți la problemele asociate modului și 

motivelor de a dobândi anumite cunoștințe. Acest lucru nu se discută de obicei în educația tradițională. 

Este haotică și nestructurată 
Ar fi mai precis să spunem că adesea pare dezorganizată și haotică. Învățarea experiențială poate fi destul de 

neobișnuită și non-lineară. Uneori trebuie să distrugă ceva înainte să îl reconstruiască. Studii sociale și fiziologice 

arată că oamenii pun o ordine și o structură în fiecare experiență. Acest proces este non-linear, în spirală. Pe lângă 

dezordine, haosul este un simbol al potențialului pur – ceva care ne forțează să reconsiderăm. De obicei, atunci când 

formatorii spun că învățarea experiențială este haotică, ei își exprimă de fapt teama că nu vor fi capabili de a 

exercita suficient control. De fapt, se referă la locul controlului în relația elev - elev. O altă modalitate de a răspunde 

este explicația că metodele de formare conțin un "plan ascuns" și că rolul nostru este de a coincide cu curriculum-ul 

explicit. Spre exemplu, dacă oamenii stau pe rânduri și trebuie să ridice mâna înainte de a vorbi, și nu au dreptul să 

determine nici direcția formării, nici nivelul acesteia, cum pot fi învățați ce înseamnă să trăiești într-o societate 

democratică. 

Cere mult timp sau/și resurse 
Învățarea experiențială cere mult timp, în special la începutul unui nou proces. Adesea necesită discuții și înțelegeri 

între mai mulți indivizi sau organizații. Poate fi destul de scumpă, cu toate că nu este cazul întotdeauna. De regulă, 

ceea ce înseamnă obiecția persoanelor care ridică o astfel de problemă este că învățarea experiențială ia din timpul 

altor activități legate de metodele tradiționale de învățare – de ex., prelegerile. Prelegerile și alte forme de "a spune" 

au locul lor în planul de ansamblu, dar sunt doar una din multele metode aplicate, iar când este supra-folosită, 

valoarea sa scade semnificativ. 

Datorită abordării sale holistice asupra învățării, învățarea prin experiență este ”condusă” mai lent, dar în timp, cu 

tot mai multă eficiență. Unii critici spun că ”activitățile” iau din timpul studiului diferitelor ”materii” precum 

matematica, literatura, chimia și istoria. Din perspectiva învățării experiențiale, provocarea educatorului este de a 

procesa sarcina pentru a crea ”situații” care solicită rezolvarea de probleme bazate pe cunoștințele dobândite la 

disciplinele relevante. 

Expune elevii unor riscuri prea mari 
Învățarea experiențială chiar poate fi periculoasă: de la traversarea unui terasament cu frânghii înalte, aventurarea 

într-o nouă organizație sau comunitate, până la a fi provocat să îți regândești unele din vechile credințe 

înregimentate – toate acestea conțin o anumită doză de risc. Atunci când aduc în discuție problema riscului, 

profesorii se gândesc de obicei la faptul că nu ar avea suficient control asupra mediului. Scopul nu este acela de a 

renunța la orice formă de control, ci de a aduce o ”conștiinciozitate rezonabilă” – de a crea un mediu cu un nivel 

calculat al riscului, care să permită eșecuri și succese de termen scurt. Succesul înseamnă sănătatea mintală, fizică și 

fiziologică a tuturor celor implicați. Cerința minimă este maxima "să nu faci rău". Una din provocările aduse 

participanților la procesul învățării experiențiale este de a distinge între disconfort și risc. Presupunerile, 
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stereotipurile sau/și așteptările pot cauza neplăceri serioase, fără nici un risc. Un astfel de disconfort totuși nu ar 

trebui trecut cu vederea. Învățarea prin aventură dezvoltă ideea "durerilor nașterii" și remarcă faptul că nașterea de 

noi cunoștințe și progresul nu sunt o consecință a durerii însăși (durerea este un semn de stres), ci ceea ce se 

întâmplă după aceea – restructurarea ideilor, valorilor și atitudinilor. Această atitudine este vizibilă în conceptul lui 

Piaget de "diferența optimă" și în cercetările altor oameni de știință, care remarcă faptul că achiziția unui nou nivel 

de cunoștințe sau înțelegeri profunde (punctul de "echilibru") este precedat de regulă de o perioadă de tranziție sau 

disonanță. Ideea centrală este de a crea oportunități de dezvoltare și o nouă aplicare a abilităților dobândite. 

Formatorii trebuie să fie foarte abili în a crea ocazii de diferență optimă și de a stabili un nou echilibru. 

 

 

 

 

Întrebarea "de ce?" are două răspunsuri. Psihologii 

remarcă faptul că în general, cu cât este mai activă 

învățarea, cu atât este mai ușoară reamintirea. Într-

adevăr, pentru anumiți cursanți ocazia de a participa 

activ la procesul de învățare crește dorința de a învăța. 

Pretinzând că schimbul de inteligență abstractă este 

singurul mod de a-și dovedi abilitatea școlară, putem 

preveni mii de elevi de a ni se revela pe ei înșiși și 

oportunitățile lor. Cel de-al doilea răspuns este o 

consecință a primului: atunci când ești atent la 

preferințele elevului asupra stilului de învățare, vei găsi 

că aceasta este formare într-un context social. Cu alte 

cuvinte, folosirea extinsă a învățării experiențiale se 

aplică în special cursanților din ziua de astăzi, dintre care 

mulți absolvă liceul și intră la facultate cu foarte puțină 

încredere în abilitatea lor de a face față cerințelor 

școlare tradiționale, și devin părtinitori, împotriva 

rezolvării de probleme concrete, practice. În timp ce 

încă se confruntă cu un sistem educațional care nu 

acordă atenție nevoilor psihologice ale acestora, atenția 

cursanților va fi divizată între cunoștințele necesare și 

sistemul care eșuează în a li le oferi. 

Mulți istorici consideră vremurile în care trăim drept 

epoca unor mari schimbări sociale. Adesea această 

schimbare este explicată prin tranziția de la o societate 

industrială la una bazată pe cunoaștere. Cu alte cuvinte, 

ceea ce va fi cel mai important în noua epocă nu este 

abilitatea de producție în masă a bunurilor materiale, ci 

abilitatea de a crea noi tipuri de cunoaștere. O 

asemenea tranziție afectează în mod evident educația. 

Aceasta înseamnă, spre exemplu, că școlile, liceele și 

universitățile nu își pot permite ca absolvenții lor să fie 

nepregătiți pentru cerințele aflate în continuă 

transformare ale locului de muncă. Dacă cunoașterea 

este valoarea de bază în acest moment, instituțiile care 

eșuează în a o oferi își pot pierde rapid prestigiul din 

trecut și popularitatea. 

Așadar, scopul educației este de a elabora un sistem de 

formare a strategiilor pedagogice, flexibil și 

corespunzător nevoilor. Într-o asemenea perioadă a 

unor reajustări radicale, Educația Experiențială 

reprezintă o oportunitate pe care nici o instituție 

educațională nu-și poate permite să o ignore. Conform 

lui Boyer, Shulman și mulți alții, vechile antagonisme 

dintre învățarea "pură" și "practică", dintre abilitatea 

gândirii abstracte și achiziția abilităților practice este un 

anacronism care trebuie depășit cât mai repede. În 

mijlocul economiei globale, societatea noastră nu își 

mai poate permite să cultive minți neinteresate și 

indiferente față de problemele practice. În dialogul 

intrinsec educației experiențiale – între teorie și 

practică, găsim o abordare demonstrată a sistemului 

educațional și a organizării sociale din secolul 21. 
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 văd valoarea a ceea ce învață 

 cred că implicarea în anumite acțiuni va aduce un rezultat dorit 

 cred că pot avea succes 

 percep că mediul este suportiv 

Structurează-ți formarea și fiecare sesiune în așa fel încât să-ți ajuți participanții să știe 

la ce să se aștepte 
 Folosește o programă pentru a clarifica ceea ce vor învăța participanții, așteptările tale, și cum se 

va desfășura formarea 

 La începutul sesiunii, explică punctul central al acesteia și ce ar trebui să 

știe și să facă până la sfârșit 

 Aliniază ceea ce se întâmplă cu cadrul inițial al sesiunii 

 Încheie sesiunea cu o sumarizare; oferă participanților ocazii de a 

sumariza, cerându-le să: 

o Răspundă unor întrebări rapide care măsoară ce au învățat 

o Deseneze o hartă conceptuală a ceea ce au învățat 

o Scrie timp de un minut pe o hârtie ceea ce au învățat 

 Pregătește participanții pentru sesiuni viitoare și alte oportunități de învățare. 

Oferă experiențe de învățare în care participanții simt că pot 

avea succes 
 Stabilește obiective și teme provocatoare, dar tangibile (succes accesibil) 

 În special la începutul formării, ajută participanții să guste succesul; de 

exemplu, include teme scurte, timpurii, care conferă un punctaj mic din 

rezultatul final 

 Încurajează alegerile participanților despre cum pot atinge o temă anume sau un 

rezultat de învățare 

 Spune-le că ai încredere că pot avea succes – că ai stabilit așteptări înalte și 

că ai încredere că au ceea ce le trebuie pentru a le atinge. 

Include ocazii ca participanții (și tu!) să primească informații despre cum se descurcă 
 Evaluează înțelegerea participanților de când intră în sesiune (ex. Începe cu un sodaj de informații sau cu o 

întrebare diagnostică, sau posteaz-o în noaptea de dinainte) 

 Oferă rubrici pentru teme și oferă feedback pe baza lor 

 Oferă feedback la timp și țintit despre progresul înregistrat de participanți 

 Include întrebări sau alte evaluări menite să identifice ceea ce participanții știu sau nu știu 

 Profită de evaluarea cursului de formare 

 Ghidează participanții să utilizeze feedback-ul primit din activități, urmărind înțelegerea, discuțiile, alte activități 
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Importanța umorului și râsului(Conform abordării 

Sugestopedagogice) 
Secretele formatorului, de prof. dr. Georgi Lozanov: Râsul și umorul la clasă au o 

importanță deosebită. Se știe că râsul este cel mai eficient instrument de calmare, dar doar 

atunci când nu este amar sau spontan. Râsul este specific sistemului nostru de predare, în 

special în ultima sa variantă – comunicarea nesugerată, eliberatoare, spontană la nivelul 

posibilităților potențiale ale creierului și minții. Trebuie menționat și subliniat în mod apăsat 

că râsul nostru nu este haotic. Este un sistem în cadrul sistemului. Formatorul știe când și 

cum, în ce locuri și cu ce mijloace, dar și la ce nivel să creeze condițiile pentru râsul spontan 

care la prima vedere arată complet natural. Asta este formarea prin râs. Râzi! Râzi! Nu 

uita! 

 Recunoaște arii specifice în care participanții se descurcă bine și identifică câteva moduri specifice în care ar 

putea apărea îmbunătățiri; concentrează-te pe acestea prin activități cheie de îmbunătățire care sunt realizabile 

Încurajează aplicarea/conexiunea a ceea 

ce învață participanții cu propria viață 
 Elaborează experiențe de învățare care sunt 

relevante pentru viața participanților 

 Schițează activități care încurajează aplicarea 

conținuturilor în situații cu care este posibil să se 

confrunte 

Creează un climat pozitiv/o comunitate de 

învățare în care participanții să se simtă 

sprijiniți 
 Cunoaște-ți participanții. Află-le numele și creează 

relații cu ei, câțiva, pe rând  

 Schițează ocazii specifice pentru ca participanți 

individuali să participe la experiența de învățare 

 Promovează schimburile sociale de învățare între 

egali. Interacțiunile de grup sunt mai vii atunci când conversația se extinde dincolo de simpla alternare între tine 

și o singură persoană din grup 

 Comunică-le participanților cum pot relaționa unii cu ceilalți  

 Specifică faptul că ești interesat de succesul lor, ești dispus să îi sprijini și oferă-le sau arată-le și alte modalități 

de a primi ajutorul de care au nevoie 

Adaptat după - Universitatea Texas din Austin; TEXAS Learning Sciences; Student motivation, 2015 
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Mihaly Csikszentmihalyi: 

Starea de flux, secretul fericirii 
Mihaly Csikszentmihalyi întreabă, "Ce face o viață să 

merite a fi trăită?" Remarcând că banii nu ne pot face 

fericiți, el caută în rândul acelora care găsesc plăcerea și 

satisfacția de durată în activități care le aduc o stare de 

"flux." - 

http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on

_flow#t-855940  

 

 

Flux (psihologie) – În psihologia pozitivă, fluxul, cunoscut și ca zona, este starea mentală de operare în care o 
persoană ce desfășoară o activitate este pe deplin scufundată într-un sentiment de concentrare energizată, 
implicare deplină, și bucurie în procesul activității. În esență, starea de flux este caracterizată de absorbirea 
completă în ceea ce facem. Denumită de Mihály Csíkszentmihályi, conceptul a fost citat pe scară largă într-o 
varietate de domenii, cu toate că a existat de mii de ani sub alte forme, în special în unele religii Estice. Pentru 
atingerea stării de flux se face referire adesea la a fi în zonă (n.t., în element). 

Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_%28psychology%29#Conditions_for_flow  

 

Cziksentmihalyi definește fluxul ca “o stare în care oamenii sunt așa de implicați într-o activitate, încât nimic altceva 

nu pare să mai conteze; experiența este atât de plăcută, încât oamenii 

vor continua să o facă chiar și cu costuri 

foarte mari, doar de dragul de a o face” 

(Cskikszentmihalyi, 1990, p.4). El identifică 

câteva elemente diferite implicate în 

atingerea stării de flux. Există obiective 

clare la fiecare pas. 

 

 Există un feedback imediat la acțiunile proprii. 

 Există un echilibru între provocări și abilități. 

 Acțiunea și conștientul sunt în fuziune. 

 Distragerile sunt excluse din conștient. 

 Nu există teama de eșec. 

 Conștiința de sine dispare. 

 Simțul timpului devine distorsionat. 

 Activitatea devine un scop în sine. 

După cum se indică prin calitățile de mai sus, starea de flux nu este caracterizată în mod principal de senzații 

subiective, fie ele și pozitive. Mai degrabă, esența stării de flux este înlăturarea interferențelor din mintea care 

gândește. Când Michael Jordan este “în zonă” și realizează o pasă prin spate, el nu se gândește în mod conștient 

“cum aș putea pasa mingea”, și dacă s-ar gândi, și-ar întrerupe starea de flux și probabil ar arunca mingea pe lângă 

coș. Absorbirea într-o sarcină indică absența eului, și o fuziune a conștientului cu activitatea în care ești implicat. 

După cum spunea psihologul pozitivist Martin Seligman, “Conștientul și emoția sunt acolo să îți corecteze 

traiectoria; atunci când ceea ce faci pare perfect, nu mai 

ai nevoie de ele” (Csikszentmihalyi, 2002, p. 116). 

 

Din acest exemplu și din multe altele, Csikszentmihalyi 

indică cinci căi prin care suntem capabili să ne cultivăm 

eul într-o persoană autotelică: 

1. Stabilirea de scopuri care au un feedback clar și 

imediat  

2. A fi absorbit în activitatea specifică 

3. A fi atent la ce se întâmplă în momentul prezent 

4. A învăța să te bucuri de experiența imediată 

5. Proporționarea abilităților la provocarea dată 

După cum indică aceste criterii, starea de flux este creată 

de activități cu un set specific de proprietăți: sunt 

provocatoare, necesită abilități, au un feedback clar și 

http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow#t-855940
http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow#t-855940
https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_%28psychology%29#Conditions_for_flow
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imediat (se știe dacă cineva face o activitate în mod corespunzător sau nu), și are măsurători bine definite pentru 

succes sau eșec. Fluxul este un act de echilibrare permanentă între anxietate, în care dificultatea este prea mare 

pentru abilitățile persoanei, și plictiseală, în care dificultatea este prea scăzută (vezi fig.1) 

Astfel, starea de flux este o stare dinamică, mai degrabă decât una statică, din moment ce o stare de flux construită 

corespunzător conduce la creșterea abilității, nivelului de provocare și a complexității cu timpul. Deoarece nivelul de 

abilitate al unei persoane nu rămâne static, repetarea aceleiași activități ar conduce la plictiseală; recompensa 

fluxului ne inspiră să adoptăm provocări și mai dificile. De aceea sporturile sunt foarte bine gândite pentru a produce 

starea de flux; o altă activitate populară ce pare să îndeplinească aceste criterii (și astfel explică răspândirea sa largă) 

este jucarea de jocuri video. Singura problemă, scrie Csikszentmihalyi, este că acest tip de activități în flux pot cu 

ușurință să creeze dependență, care conduce în ultimă instanță la o pierdere a controlului conștient și astfel, la 

nefericirea ulterioară. 

Patru stadii ale competenței – În psihologie, cele patru stadii ale competenței, sau modelul de învățare al 
"competenței conștiente", se leagă de stările psihologice implicate în procesul de a progresa de la incompetență la 
competență într-o anumită abilitate. 

Wikipedia 

 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 
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Ești conștient  

de abilitatea  

care îți lipsește  

(Punct slab) 

 

 

 

 

Ești conștient 

de abilitatea pe care o ai 

(Abilitate) 

Nu ești conștient de 

abilitatea care  

îți lipsește 

(Punct orb) 

Nu ești conștient de  

abilitatea avută 

(Punct forte)  
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Neconștientizată 
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Conștientizată 

Incompetența 

Conștientizată 

Incompetența 

neconștientizată 

Îmbunătățire și Dezvoltare 
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Cele Patru Stadii ale Învățării oferă un model pentru învățare. Sugerează că indivizii la început nu sunt conștienți de 

cât de puține știu, sau inconștienți cu privire la incompetența lor. Pe măsură ce își recunosc incompetența, 

dobândesc în mod conștient o abilitate, iar apoi o folosesc în mod conștient. În cele din urmă, abilitatea va putea fi 

folosită fără a fi gândită în mod conștient: atunci, se spune că individul a dobândit o competență neconștientizată. 

1. Incompetența neconștientizată 

Individul nu înțelege sau nu știe cum să facă ceva și nu recunoaște neapărat deficitul. 

Poate nega utilitatea abilității. Individul trebuie să își recunoască propria incompetență și să valorifice noua 

abilitate, înainte de a continua cu următorul stadiu. Lungimea timpului pe care individul îl petrece în acest stadiu 

depinde de puterea stimulentului de a învăța. 

2. Incompetența conștientizată 

Deși individul nu înțelege sau nu știe să facă ceva, el sau ea recunoaște totuși deficitul, precum și valoarea unei noi 

abilități pentru a aborda deficitul. Greșelile pot fi o parte integrantă a procesului de învățare în acest stadiu. 

3. Competența conștientizată 

Individul înțelege sau știe cum să facă ceva. Totuși, dovedirea abilității sau cunoștințelor necesită concentrare. Se 

pot delimita anumiți pași, și există o implicare puternic conștientizată în executarea noii abilități. 

4. Competența neconștientizată 

Individul a exersat atât de mult o abilitate încât a devenit o "a doua natură" și poate fi realizată cu ușurință. Prin 

urmare, abilitatea poate fi aplicată în timp ce se realizează o altă sarcină. Individul poate fi capabil de a-i învăța și pe 

alții, în funcție de ce și când s-a învățat. 

Sursa – Cele patru stadii ale competenței; Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence  

 

 

Competențele cheie sub forma cunoștințelor, abilităților și atitudinilor potrivite pentru fiecare context sunt 

fundamentale pentru fiecare individ într-o societate bazată pe cunoaștere. Acestea aduc valoare adăugată pe piața 

muncii, coeziune socială și cetățenie activă prin oferirea de flexibilitate și adaptabilitate, satisfacție și motivație. 

Fiindcă acestea ar trebui dobândite de toată lumea, această recomandare propune un instrument de referință 

pentru ca țările din Uniunea Europeană (UE) să se asigure că aceste competențe cheie sunt pe deplin integrate în 

strategiile și infrastructurile lor, în special în contextul învățării pe tot parcursul vieții. 

Act 
Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 Decembrie 2006 privind 
competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții [Monitorul Oficial L 394 din 30.12.2006]. 

Rezumat 
Competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții sunt o combinație de cunoștințe, abilități și atitudini 

corespunzătoare contextului. Acestea sunt în mod deosebit necesare împlinirii și dezvoltării personale, incluziunii 

sociale, cetățeniei active și angajării. 

Competențele cheie sunt esențiale într-o societate a cunoașterii și garantează mai multă flexibilitate pe piața 

muncii, permițându-i să se adapteze mai rapid la schimbările constante dintr-o lume tot mai inter-conectată. Sunt 

de asemenea un factor major în inovare, productivitate și competitivitate, și contribuie la motivația și satisfacția 

forței de muncă și la calitatea muncii. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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Competențele cheie ar trebui dobândite de: 

 tinerii aflați la sfârșitul educației și formării obligatorii, echipându-i pentru viața adultă, în special pentru munca 

productivă, în timp ce își formează o bază pentru învățarea ulterioară; 

 adulții de-a lungul vieții lor, printr-un proces de dezvoltare și actualizarea abilităților. 

Achiziția competențelor cheie se încadrează în principiile egalității și a accesului pentru toți. Acest cadru de referință 

se aplică în particular grupurilor dezavantajate al căror potențial educațional necesită sprijin. Exemple de astfel de 

grupuri includ persoanele cu abilități de bază de nivel scăzut, celor care au părăsit școala de timpuriu, șomerii pe 

termen lung, persoanele cu dizabilități, migranți etc. 

Opt competențe cheie 
Acest cadru definește opt competențe cheie și descrie cunoștințele, abilitățile și atitudinile esențiale legate de 

fiecare dintre acestea. Aceste competențe cheie sunt: 

 comunicarea în limba maternă, care este abilitate de a exprima și interpreta concepte, gânduri, emoții, fapte și 

opinii atât în formă orală, cât și scrisă (ascultare, vorbire, citit, scris) și să interacționeze lingvistic în manieră 

corespunzătoare și creativă, într-o gamă largă de contexte sociale și culturale; 

 comunicarea în limbi străine, care implică, pe lângă abilitatea principală, dimensiuni ale comunicării în limba 

maternă, mediere și înțelegere interculturală. Nivelul de proficiență depinde de mai mulți factori și de 

capacitatea de a asculta, vorbi, citi și scrie; 

 competența matematică și competențe de bază în științe și tehnologie. Competența matematică este 

abilitatea de a dezvolta și aplica gândirea matematică pentru a rezolva o gamă largă de probleme în situații de zi 

cu zi, cu accent pe proces, activitate și cunoștințe. Competențele de bază în științe și tehnologie se referă la 

stăpânirea, utilizarea și aplicarea cunoștințelor și metodologiilor care explică lumea naturală. Acestea implică o 

înțelegere a schimbărilor cauzate de activitatea umană și o responsabilitate ca cetățean a fiecărui individ; 

 competența digitală implică folosirea cu încredere și critică a tehnologiei societății informației (TSI) și astfel, 

abilități de bază în Tehnologia informației și comunicării (TIC); 

 a învăța să înveți se leagă de învățare, abilitatea de a-și urmări și a organiza propria învățare, fie individual, fie în 

grup, în conformitate cu propriile nevoi, și fiind conștient de metode și oportunități; 

 competențe sociale și civice. Competența socială se referă la competențe personale, interpersonale și 

interculturale, și la toate formele de comportament care echipează indivizii să participe într-o manieră eficientă 

și constructivă la viața socială și lucrând. Este legată de bunăstarea personală și socială. O înțelegere a codurilor 

de conduită și obiceiurilor în diferite medii în care indivizii operează este esențială. Competența civică, și mai ales 

cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și politice (democrație, justiție, egalitate, cetățenie și drepturi 

civile), echipează indivizii pentru a se implica în participarea activă și democratică; 

 simț al inițiativei și antreprenoriatului este abilitatea de a transforma ideile în practică. Implică inovare, 

creativitate și asumarea riscurilor, precum și abilitatea de a planifica și a gestiona proiecte în vederea atingerii de 

obiective. Individul este conștient de contextul muncii sale și este capabil să profite de oportunitățile ce apar. 

Este baza achiziției de abilități și cunoștințe mai specifice necesare acelora ce stabilesc și contribuie la activitatea 

socială și comercială. Aceasta ar trebui să includă conștiința unor valori etice și promovarea bunei guvernanțe; 

 expresia și conștiința culturală, care implică aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, experiențelor și 

emoțiilor într-un spectru media (muzică, artele spectacolului, literatură și artele vizuale). 

Aceste competențe cheie sunt toate interdependente, iar accentul în fiecare caz se pune pe gândirea critică, 

creativitate, inițiativă, rezolvare de probleme, evaluarea riscurilor, luarea deciziilor și gestionarea constructivă a 

emoțiilor. 

Un cadru european de referință pentru țările din Uniunea Europeană (UE) și din 

Comisie 
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Aceste competențe cheie oferă un cadru de referință pentru a sprijini eforturile naționale și europene în a-și atinge 

obiectivele pe care le definesc. Acest cadru este destinat cu precădere creatorilor de politici, furnizorilor de educație 

și formare, angajatorilor și cursanților. 

Este un instrument de referință pentru statele UE și în politicile lor privind educația și formarea. Țările UE ar trebui 

să încerce să se asigure: 

 că educația și formarea inițială oferă tuturor tinerilor mijloacele de a-și dezvolta competențele cheie la un nivel 

care îi echipează pentru viața adultă și câmpul muncii, astfel oferind o bază pentru învățarea ulterioară; 

 că prevederile potrivite sunt adresate tinerilor dezavantajați în formarea lor, astfel încât să își poată atinge 

potențialul educațional; 

 că adulții își pot dezvolta și actualiza competențele cheie pe toată durata vieții lor, în special grupurile țintă 

prioritare, precum persoanele care au nevoie să își actualizeze competențele; 

 că există o infrastructură corespunzătoare pentru educația continuă și formarea adulților, că există măsuri de a 

se asigura accesul la educație și formare și la piața muncii, și că există sprijin pentru cursanți în funcție de nevoile 

și competențele lor specifice; 

 coerența educației adulților și furnizarea de formare prin legături strânse între politicile implicate. 

Formează baza de acțiune la nivel Comunitar, mai ales în cadrul programului de lucru pentru Educație și Formare 

2010 și, mai general, în cadrul programelor de educație și formare ale Comunității. În această privință, Comisia ar 

trebui să facă un efort special pentru a: 

 ajuta țările UE să își dezvolte sistemele de educație și formare, a aplica acest cadru de referință pentru a facilita 

învățarea între egali și schimbul de bune practici și urmărirea evoluției și raportul progreselor prin rapoartele de 

progres în programul de lucru pe Educație și Formare 2010; 

 folosi cadrul de referință pentru implementarea programelor Comunitare în educație și formare, în timp ce se 

asigură că aceste programe promovează achiziția de competențe cheie; 

 folosi cadrului de referință pentru implementarea politicilor legate de Comunitate (angajabilitate, tineret, politici 

culturale și sociale) și să întărească legăturile cu partenerii sociali și alte organizații active în aceste domenii; 

 evalua, până în decembrie 2010, impactul cadrului de referință în contextul programului de lucru pe Educație și 

Formare 2010, precum și al experienței câștigate și al implicațiilor pentru viitor. 

Context 
Natura transversală a competențelor cheie le face esențiale. Acestea aduc o valoare adăugată angajabilității, 

coeziunii sociale sau tinerilor (European Youth Pact), ceea ce explică importanța învățării pe tot parcursul vieții în 

termenii adaptării la schimbare și integrării. Criteriile de referință, care oferă posibilitatea de a evalua îmbunătățirile 

în performanțele europene, au apărut într-un raport din 2005 cu rezultate contrastante. 

Ca răspuns la îngrijorările exprimate la Consiliul European din Lisabona pe 23 și 24 Martie 2000, care au fost 

repetate și revizuite în strategia revizuită de la Lisabona din 2005, competențele cheie fac parte din obiectivele 

programului de lucru pe Educație și Formare 2010, ale comunicării Comisiei din 2001 cu privire la realizarea ariei 

europene a învățării pe tot parcursul vieții în realitate, și ale hotărârii Consiliului adoptate în 2002. Aceste două din 

urmă au adus propuneri specifice despre transformarea competențelor cheie într-o prioritate pentru toate grupele 

de vârstă. Din partea sa, raportul interimar din 2004 asupra progresului programului de lucru pe Educație și Formare 

2010 a condus la stabilirea unor principii și referințe europene comune. 

Sursa - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11090  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:c11086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:c11086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:c11081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:c11064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11090
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Mulți facilitatori debutanți și experimentați se luptă cu diferențierea metodelor de formare, facilitare, coaching și 

mentorat. Aceste concepte pot crea confuzie deoarece, la orice sesiune la un moment dat, un facilitator 

experimentat se poate muta dintr-o metodă în alta în ceea ce pare a fi o interacțiune omogenă. Articolul aranjează 

tematicile dinspre cea mai structurată la cea mai puțin structurată, începând cu formarea și terminând cu 

mentoratul. Autorii definesc fiecare metodă, explică felul în care funcționează, oferă exemple despre când să 

folosim metoda, și subliniază factorii distinctivi. 

Formarea, ca metodă de instruire, poate fi definită drept a determina sau a dobândi sentimentul realizării prin 

instruirea specializată sau prin practică. Formarea implică transferul învățării de la un individ, de regulă un expert, 

către alți indivizi sau un grup. Atunci când se încheie formarea, individul are toate abilitățile și cunoștințele necesare 

pentru a implementa cu succes un comportament. Performanța poate include activități legate de sarcini (precum 

învățarea a cum să realizezi balanța unui buget), sau activități legate de proces (precum învățarea a cum să operezi 

eficient ca echipă). Formarea, ca metodă de instruire, ajută cursanții să: 

 dobândească noi informații, tehnici și abilități 

 sporească cunoștințele 

 clarifice atitudini, credințe sau/și comportamente 

 exerseze abilități 

 își îmbunătățească abilități existente și 

 să implementeze ceea ce a învățat. 

Cum funcționează formarea? 
Formarea este o formă specifică de educație sau predare care cuprinde transferul de cunoștințe și performanță a 

unei abilități către o dată ulterioară. În procesul de formare, formatorul are o varietate de responsabilități. Pe lângă 

faptul că este abil în comunicare, în așa fel încât cursanții să înțelegă semnificația și intenția experienței, formatorul 

trebuie să fie conștient de nevoile de învățare ale cursanților și sensibil la problemele lor. Rolurile formatorului pot 

include rolul de prezentator, demonstrant, ghid, sau administrator. În mod obișnuit, formatorul creează obiective 

specifice care vor fi atinse într-o anumită perioadă de timp. Formatorul gestionează timpul dat în așa fel încât să 

asigure că până la finalul sesiunii (fie ea de 15 minute sau 2 săptămâni), toate obiectivele vor fi atinse. Formatorul 

gestionează sarcinile și procesele. Formatorul planifică sesiunile din timp în așa fel încât să asigure că rezultatul 

formării este atins. Aceste componente ale design-ului formării includ: 

 timpul 

 activitatea predată 

 activitatea legată de obiective specifice 

 resurse și materiale necesare activității 

 cum se vor evalua învățarea și abilitatea  

Sunt multe stiluri diferite de a livra formarea – de la stilul de profesor/lector la un capăt al spectrului – la stilul de 

actor/ clovn la celălalt capăt. Formatorii trebuie să știe: 

 cum învață adulții 

 cum să dezvolte obiective măsurabile și tangibile pentru sesiune 

 cum să comunice cu un grup care ar putea avea stiluri de recepție diferite 

 cum să asculte 

 cum să ofere feedback 

 cum să gestioneze participanții dificili 
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 cum să dezvolte un scenariu al formării și să folosească materialele de formare 

 cum să pregătească mediul pentru formare 

 cum să prezinte. 

Când să folosim formarea 
Formarea poate fi folosită ori de câte ori cunoștințele despre conținut sau proces trebuie să fie transferate de la 

expertul formator la cursantul ce învață. Formarea este de regulă cel mai bine atinsă într-un raport de 25 la 1 

participanți pe formator, pentru a asigura că formatorul are un nivel optim de interacțiune cu participanții și că 

poate evalua succesul transferului de cunoștințe. 

Factori distinctivi: 
Factorii distinctivi ai formării sunt: 

 transferul cunoștințelor și abilităților de la expert la novice 

 rezultatele în dobândirea abilităților care se construiesc una pe alta și conduc la performanță 

 permite măsurarea obiectivelor. 

Oamenii depind de grupuri pentru a realiza lucruri pe care indivizii de unii singuri nu le pot realiza; totuși, grupurile 

nu funcționează întotdeauna în feluri care ar conduce la o eficiență crescută și rezultatele așteptate. Facilitarea este 

o metodă folosită pentru a ajuta grupurile să desfășoare procese care sunt eficiente, pentru a atinge rezultatele 

dorite. Din moment ce facilitarea are o bază atât de largă și variată în funcție de ”context”, autorii se vor opri asupra 

unei metode de facilitare, pe care o vor compara prin contrast cu metodele formării, coaching-ului și mentoratului. 

Institutul pentru Afaceri Culturale a dezvoltat metoda de facilitare prezentată. Institutul a dezvoltat un proces de 

bază în facilitare care conduce la o comunicare mai eficientă. Este un proces care poate fi folosit cu indivizi sau 

grupuri. Este de asemenea un instrument care permite oamenilor să inițieze și să facă parte dintr-un dialog 

productiv, în același timp sprijinind grupurile în identificarea și rezolvarea de probleme, luarea deciziilor și 

gestionarea conflictului. Acest proces este denumit metoda ORID (Obiectiv, Reflexiv, Interpretativ, Decizional). 

Cum funcționează facilitarea 
Această metodă se aplică prin adresarea unei serii de întrebări care ghidează grupul într-o călătorie a conștiinței. 

Această metodă este utilă pentru a reflecta asupra experiențelor și a ajunge la consens cu privire la decizii cheie. 

Fiecare discuție este particularizată în așa fel încât să aducă cele mai bune rezultate, iar întrebările trebuie să fie 

relevante pentru subiect și pentru 

grup. Este important să pregătim 

întrebările în avans. Recomandările 

celor mai bune tipuri de întrebări ce pot fi folosite 

într-o discuție de grup includ 

următoarele indicații: 

1. întrebările specifice dau rezultate mai 

bune 

2. exemplele specifice și 

ilustrațiile ar trebui cerute 

în cadrul răspunsurilor 

3. ar trebui folosite întrebările 

deschise, la care nu se poate 

răspunde prin "da" sau "nu". 
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Obiectivul primar al acestei metode este acela de a direcționa gândirea grupului implicat în sensul luării unei decizii. 

Modelul este construit pe adresarea unei secvențe specifice de întrebări care sunt relevante subiectului și grupului. 

De exemplu, contextul unui proces poate fi acela de a "defini rolul unui facilitator". Următoarele întrebări vor 

conduce participanții printr-o călătorie a conștiinței pe patru niveluri:  

Definirea Rolului de Facilitator 
Pasul I - Obiectiv: Să afli faptele și să focalizezi atenția. 

Întrebare: Din această listă de criterii, ce consideri a fi cel mai important atribut al unui facilitator eficient? 

Pasul II - Reflexiv: Să deslușești emoțiile, sentimentele și reacția la nivel intuitiv vis-à-vis de un subiect. 

Întrebare: Ce te entuziasmează la gândul de a fi facilitator și ce te îngrijorează la ideea de a fi facilitator? 

Pasul III - Interpretiv: Să determini niveluri de valori, semnificații și scopuri vis-à-vis de un subiect. 

Întrebare: După analiza tuturor acestor tipuri diferite de facilitare, care ți se par importante pentru a fi un facilitator 

eficient? 

Pasul IV - Decizional: Să decizi asupra relației și răspunsului la un subiect și discuția avută împreună. Să propui un tip 

de acțiune ce poate fi întreprinsă în vederea obținerii unui rezultat definitiv pe termen scurt. 

Întrebare: Acum că am analizat aceste subiecte, pe care dintre ele veți lucra? 

Când să folosim facilitarea 
Această metodă poate fi folosită pentru a conduce discuțiile de grup din care rezultă idei și concluzii bine gândite. 

Metoda de facilitare ORID poate deveni o bază pentru: 

 colectarea de date și idei 

 oferirea de informații 

 discutarea unor subiecte dificile 

 reflectarea asupra unor probleme și evenimente importante 

 pregătirea pentru un atelier de rezolvare de probleme 

 pregătirea de grup a unor rapoarte sau prezentări 

 

Este necesar un anumit nivel de studiu și exercițiu pentru a deveni abil în utilizarea acestei metode de facilitare sau a 

oricărei alta. Succesul acestui sau a oricărui alt proces de facilitare este determinat de abilitatea facilitatorului de a 

dovedi următoarele abilități și comportamente decisive: 

 Abilitatea de a facilita "călătoria" grupului: decizii, procese, rezolvare de probleme, dezvoltarea echipei, 

planificare strategică 

 Stilul: demonstrarea unor abilități de ascultare eficiente, menținerea oamenilor la subiect, adresarea întrebărilor 

potrivite care dovedesc creativitate și profunzime, aspecte de analiză și sinteză, a fi confortabil cu tăcerea, a fi în 

mod real neutru în timpul discuțiilor de grup 

 Implicarea Fizică: un bun contact vizual, nivel de energie adecvat, limbaj al corpului pozitiv 

 Pregătirea Personală: lăsarea problemelor personale în afara ușii, îmbrăcăminte potrivită 

Factori distinctivi 
Factorii distinctivi ai facilitării sunt: 

 permite un dialog semnificativ 

 lărgește perspectivele 

 conduce la idei și concluzii clare 

 permite întregului grup să participe 

 crește treptat abilitatea unui grup de a opera în mod eficient pe cont propriu 
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Coaching și mentorat –

diferența - 

http://www.brefigroup.co.uk/co

aching/coaching_and_mentorin

g.html 

Cum Funcționează Coaching-ul 
Un filmuleț animat de patru minute care arată cum 

funcționează procesul de coaching  

https://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4RU 

Cum Funcționează Coaching-ul 
O prezentare vizuală profesionistă despre cum te ajută 

coaching-ul să îți transformi viața 

https://www.youtube.com/watch?v=FXj4wSsRUgo  

 

Nu învăț niciodată nimic vorbind. Învăț ceva doar atunci când pun întrebări. 
Lou Holtz 

Coaching-ul poate fi definit drept un proces de învățare personal și 

confidențial. În mod obișnuit, este gândit să  conducă la acțiune efectivă, 

performanțe crescute, sau/și creștere personală a individului și rezultate 

îmbunătățite în afaceri ale organizației. Spre deosebire de alte forme de 

învățare organizată, precum formarea, facilitarea și mentoratul, coaching-ul este 

extrem de personal în două moduri. Este individualizat, recunoscând că doi 

oameni nu pot fi niciodată identici, și bazat pe teoria că fiecare persoană are o 

bază de cunoștințe unică și un ritm de învățare și un stil al său; așadar, 

participanții progresează în ritmul lor individual. În plus, coaching-ul este 

cadrul potrivit pentru feedback personal atât al calităților, cât și al 

slăbiciunilor. 

Cum funcționează coaching-ul 
În mod normal, un coach va semna un contract cu un individ sau o organizație pentru a se implica în dezvoltarea 

personală a acelui individ. Coach-ul va clarifica ariile care au 

nevoie de îmbunătățire și se va asigura că individul înțelege și 

poate realiza schimbările pe care ar trebui să le facă pentru a 

evolua de la starea actuală spre o stare mai avansată, 

îmbunătățită. În timpul procesului de coaching, coach-ul 

validează și susține participantul și îi oferă feedback cu privire 

la ariile care funcționează bine și la cele care poate mai au 

nevoie de îmbunătățiri. Dacă un coach vede un participant 

alunecând spre vechile sale obiceiuri, se poartă discuții despre 

ce este nevoie a fi făcut pentru a susține comportamentul dorit. 

Coaching-ul are loc cu scopul de a crea o cale 

spre transformarea personală. O înțelegere clară 

a rezultatului dorit al coaching-ului este 

fundamentală pentru succesul procesului. 

Obiectivele corespunzătoare coaching-ului pot fi 

clasificate după cum urmează: 

 dezvoltarea abilităților, cu accent pe o sarcină 

specifică 

 îmbunătățirea performanței, țintită mai larg către 

responsabilitatea de ansamblu a locului de muncă 

 dezvoltarea profesională, centrată pe 

responsabilitățile viitoare 

 dezvoltarea personală, privind dincolo de rolul 

profesional 

Când să folosim coaching-ul 
Ceea ce implică în mod specific un proces de coaching depinde de participant și de situație. Viteza luminii în 

afacerile din zilele noastre solicită angajaților să ducă la îndeplinire sarcini decisive în poziții cheie, adesea fără 

http://www.brefigroup.co.uk/coaching/coaching_and_mentoring.html
http://www.brefigroup.co.uk/coaching/coaching_and_mentoring.html
http://www.brefigroup.co.uk/coaching/coaching_and_mentoring.html
https://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4RU
https://www.youtube.com/watch?v=FXj4wSsRUgo
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avantajul experienței sau al formării. Uneori, nu există modele de urmat. Coaching-ul sprijină individul în a învăța 

cum să acționeze la un nivel superior, la fel cum un antrenor sportiv poate identifica nevoile a ceea ce poate fi făcut 

diferit, și a ghida un jucător prin aceste schimbări. Coaching-ul este metoda potrivită de folosit atunci când individul 

este foarte motivat să facă o schimbare semnificativă, când domeniile ce se vor a fi îmbunătățite se află în aria de 

expertiză a coach-ului, iar individul și organizația se angajează în a oferi resursele necesare pentru a însoți efortul de 

la început până la sfârșit. 

Factori distinctivi 
 oferă atenție individuală 

 se adresează dezvoltării personale 

 motivează și încurajează 

 necesită o "potrivire" de încredere între coach și participant 

 

 

 

Echilibrul delicat al mentorării cuiva nu constă  
în a-l crea după imaginea ta, ci de a-i oferi ocazia de a se crea pe sine însuși. 

Steven Spielberg 

Un mentor este un consilier sau profesor de încredere. Mentoratul este procesul de a însoți pe cineva pentru a învăța 

de la acesta. Termenul de mentor descrie o varietate largă de relații și comportamente. Mentorul ajută la 

deprinderile tehnice, dezvoltarea carierei și funcțiilor psihosociale. Mentorul este de regulă senior față de mentorat 

sub aspectul experienței, rangului sau influenței în cadrul organizației. Mentoratul ca termen practic nu este deloc 

nou. Cei care au studii clasice își vor aminti probabil de Telemachus, fiul lui Odiseu în Odiseea lui Homer, care avea 

un tutore și sfătuitor numit "mentor". Mentoratul în organizații are loc adesea în mod informal. Recent, organizațiile 

au dezvoltat relații de mentorat mai formale. Cu toate că numeroase organizații au experimentat programele de 

mentorat de-a lungul anilor, mai ales în anii 70 și 80, acestea au fost rezervate în special persoanelor cu performanțe 

medii sau slabe, ca instrument de a crește performanța. Datorită evenimentelor tumultuoase din ultimul decenui, a 

existat o explozie a eforturilor de mentorat în organizații de toate mărimile și domeniile. Un sondaj realizat de 

Human Resource Executive anul trecut a dovedit că numărul companiilor care desfășoară programe de mentorat s-a 

dublat între 1995 și 1996, o rată de creștere de la 17% la 36%. Acest interes reînnoit poate fi atribuit mai multor 

factori, precum: 

 grija față de moralul angajaților și loialitatea rezultată din activități de restructurare majoră și de reduceri de 

personal 

 o sensibilitate crescută față de aspecte ce țin de femei și minorități 

 nevoia de planificare a succesiunii de evenimente 

 eforturi majore de schimbare care propulsează multe organizații de astăzi și creează nevoia de lideri tot mai abili 

 

Bineînțeles, toate acestea sunt alimentate de o piață a muncii extrem de competitivă, un factor major ce contribuie 

la dezvoltarea programelor de mentorat. Indiferent de motivație, un număr tot mai mare de organizații găsesc că 

mentoratul și împărtășirea de capital intelectual aduc un impact profund asupra individului și organizației. 
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Stacie Grossman Bloom 

Cum să Fii un Mentor mai Bun 
Directorul Executiv al Institutului de Neuroștiințe Stacie Grossman Bloom 

răspunde la "Care crezi că sunt elementele cele mai importante ale unei 
experiențe de mentorat?" Bloom explică felul în care mentorii i-au modelat 

cariera ne-tradițională în știință, în afara laboratorului. Ea remarcă 
importanța respectului, încrederii, a comunicării deschise, a uitării de sine, și a 

dedicării față de rețeaua personală și de dobândirea de cunoștințe. Clarifică 
de asemenea că un mentor bun nu trebuie neapărat să dedice foarte mult 

timp relației, ci mai degrană trebuie să fie concentrat și  devotat.  –  
https://www.youtube.com/watch?v=fxytOl0ucpY  

Cum funcționează mentoratul 
Relația de mentorat are multe definiții și roluri. Un mentor poate fi descris drept un consilier de încrede sau un ghid, 

profesor, coach sau tutor, sau pur și simplu cineva care se preocupă personal de cariera ta și îți oferă sfaturi și ghidaj. 

Mentoratul este predominant o activtate 1 la 1 care începe cu raportul, derivat din cuvântul din franceză care 

înseamnă prietenie. Necesită abilități de ascultare activă, deschidere, încredere, angajament și maturitate 

emoțională. O dată ce fundația este făcută, relația crește printr-o înțelegere comună a scopurilor și a rezultatelor 

dorite ca urmare a relației. Este ghidată ulterior de măsurători, responsabilitate și rezultatele învățării și ale 

dezvoltării. În relațiile eficiente de mentorat, atât mentorul cât și mentoratul evită dependența și învață să 

recunoască momentul în care e timpul să se desprindă. 

Când să folosim mentoratul 
Chiar dacă programele de mentorat au fost create la început pentru a gestiona anumite probleme referitoare la 

performanță, acesta nu mai este un rol al mentoratului în ziua de astăzi. Problemele legate de performanță sunt 

gestionate mai bine prin coaching. Adevăratele programe de mentorat dezvoltă oamenii prin împărtășirea de 

cunoștințe care oferă oportunități de networking, teambuilding, dezvoltare a leadership-ului și mobilitate în carieră. 

Mentoratul sporește abilitățile de comunicare, dezvoltă abilitățile 

interpersonale și 

cultivă încrederea 

în sine. 

Factori 

distinctivi 
Factorii distinctivi ai 

mentoratului sunt: 

 apropierea la nivel 

personal  

 beneficii atât pentru 

mentor, cât și pentru cel 

mentorat 

 relații și prietenii 

care se pot 

întinde pe mulți ani 

Cum viața organizațională devine tot mai complexă, este important ca facilitatorii să dezvolte un set de strategii 

care pot ajuta la construirea de abilități, la rezolvarea de probleme, la creșterea eficientă a performanței, și la 

construirea de echipe câștigătoare. Domeniile formării, facilitării, coaching-ului, și mentoratului au în comun calități 

unice, și totuși sunt foarte diferite. Pe măsură ce facilitatorii învață să navigheze fără efort prin fiecare din aceste 

metode, cunoașterea diferențelor între cele patru este esențială. 

Sursa – Asociația Internațională a Facilitatorilor, Întâlnirea Anuală din 1999 Williamsburg, Virginia, USA; Jennifer Wild, 

Rebecca Shambaugh, Jean Isberg, Pamela Kaul - http://www.amauta-international.com/iaf99/Thread3/Wild.html  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxytOl0ucpY
http://www.amauta-international.com/iaf99/Thread3/Wild.html
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Caracteristici ale Tinerilor în funcție de Vârstă 

Caracteristici între 12-14 ani: 

Fizice: 
 Prezintă o gamă largă a formelor de maturizare sexuală și de creștere între sexe și în cadrul grupurilor de același 

sex. 

 Experimentează schimbări rapide ale înfățișării fizice. 

Sociale: 
 Sunt interesați de activități care implică persoane de sex opus; învață să 

trăiască cu persoane de sex opus. 

 Se ghidează mai mult după cei de o vârstă cu ei decât după părinți. Caută 

recunoașterea colegilor. 

 Caută acceptare și încredere. 

 Tind să respingă soluțiile oferite de-a gata de către adulți, în favoarea 

celor proprii. 

 Pun la îndoială autoritatea și valorile familiei. 

Emoționale: 
 Se compară cu ceilalți.  

 Sunt preocupați de dezvoltarea fizică și de sexualitatea emergentă. 

 Sunt preocupați de eleganța socială, înfrumusețare și de a fi 

plăcuți de prieteni. 

 Abandonează percepția părinților ca fiind puternici. 

 Caută independența, dar vor și au nevoie de ajutorul părinților. 

 Au nevoie de informații pentru a lua decizii. 

 Caută intimitatea față de părinți/adulți. 

 Vor să facă parte din ceva important. 

Intelectuale: 
 Consideră dreptatea și egalitatea a fi chestiuni importante. 

 Gândesc abstract și ipotetic. 

 Își dezvoltă abilitățile de folosire a logicii. Pot înțelege cauza și efectul. 

 Pot rezolva probleme care au mai mult de o singură variabilă. 

 Își pot imagina consecințe. 

 Sunt pregătiți pentru experiențe de profunzime, pe termen lung. 

 Pun la încercare asumpțiile. 

 Vor să exploreze lumea dincolo de comunitatea lor. 

 Sunt curioși cu privire la mediu. 

Tinerii între 12 și 14 ani ar beneficia de pe urma activităților curriculare centrate pe dezvoltarea de atitudini despre 

lumea naturală. Privind problemele mediului înconjurător din comunitate și definindu-și sentimentele vis-à-vis de 

aceste probleme prin cercetare și investigație, tinerii au șansa de a pune la încercare asumpțiile și de a-și redefini 

credințele în baza unor experiențe din viața reală. 
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Caracteristici între 15-18 ani: 

Fizice: 
 Sunt preocupați de imaginea corporală. 

 Prezintă variații mai mici între mărime și maturitate între cei de 

aceeași vârstă. 

Sociale: 
 Își iau angajamente. 

 Se pot angaja în a duce la bun sfârșit un serviciu. 

 Văd adulții ca fiind supuși greșelilor. 

 Doresc respect.  

 Sunt capabili de a respinge scopurile stabilite de 

ceilalți. 

 Vor roluri de leadership adulte. 

Emoționale: 
 Doresc respect. 

 Încep să își accepte și să se bucure de unicitatea lor, dar caută 

încă un statut și aprobarea din partea grupului de egali. 

 Caută încrederea celorlalți în deciziile lor. 

 Își dezvoltă propriul set de valori și credințe 

 Își asumă roluri multiple. 

 Câștigă autonomie. 

 Sunt introspectivi. 

 Își asumă mai puține riscuri. 

 Pot iniția și duce la bun sfârșit propriile sarcini fără supervizarea altora. 

 Caută posibilități de carieră. 

 Își doresc un rol în a determina ce se întâmplă în lumea lor. 

Intelectuale: 
 Stăpânesc gândirea abstractă. Își pot imagina impactul comportamentului din prezent asupra viitorului. 

 Pot lua în considerare mai multe perspective asupra unei probleme date. 

 Elaborează teorii pentru a explica cum se întâmplă lucrurile. 

 Creează noi posibilități de informare. 

Tinerii de la 15 la 18 ani sunt pregătiți pentru experiențe autentice într-un mediu care cultivă angajamentul și 

dezvoltarea de abilități pentru a proteja și îmbunătăți mediul. Învățarea prin ajutorare, a-i învăța pe ceilalți și rolurile 

de leadership autentic în problema mediului înconjurător oferă tinerilor de la 15 la 18 ani ocazia de a își lăsa 

amprenta asupra lumii și de a-i provoca pe ceilalți să facă la fel. 

Selectarea unor activități potrivite vârstei va oferi tinerilor un mediu pozitiv de învățare care le va sprijini interesele 

și le va oferi un fundament solid pentru investigarea și cercetarea ulterioară. 

Groff, J. Formarea Formatorilor pentru a Preda. Raleigh, North Carolina: North Carolina State University. 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 
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(Connie Malamed) 

Când vine vorba de învățare, adulții nu sunt niște copii supradimensionați. Maturitatea aduce caracteristici unice, 

care afectează modul în care adulții sunt motivați să învețe. Făcând apel la calitățile unice ale cursanților adulți, 

putem elabora cursuri online mai eficiente și mai motivante. Iată o listă a caracteristicilor generalizate, comune 

multora, dar nu tuturor cursanților adulți: 

 Autonomi. Adulții de regulă preferă un simț al controlului și auto-dirijării. Le plac opțiunile și alegerile în mediul 

lor de învățare. Chiar și adulții care simt anxietate vis-à-vis de auto-dirijare pot învăța să aprecieze această 

abordare dacă li se oferă sprijin inițial. 

 Orientați spre scop. Mulți adulți au scopuri specifice pe care încearcă să le atingă. Preferă să participe la 

activități de învățare care îi ajută să își îndeplinească scopurile. 

 Practici. Adulții la locul de muncă preferă cunoștințele practice și experiențele care le vor face munca mai ușoară 

sau le vor aduce abilități importante. Cu alte cuvinte, adulții au nevoie de o relevanță personală a activităților de 

învățare. 

 Competenți și specializați. Adulților le place să dobândească competențe utile la locul de muncă, fiindcă asta 

le conferă încredere și le crește stima de sine. 

 Învață prin experiență. Mulți adulți preferă să învețe făcând mai degrabă decât să asculte prelegeri. 

 Bogați în cunoștințe. Pe traseul dintre copilărie și vârsta adultă, oamenii acumulează un bagaj unic de 

cunoștințe și experiențe. Aduc cunoștințe de profunzime și de amploare în situația de învățare. 

 Hotărâți. Formarea la locul de muncă adesea face parte dintr-o inițiativă care implică schimbarea. Adulții vor să 

cunoască scopul formării și motivația din spatele inițiativei de formare din partea organizației. 

 Bariere emoționale. Prin experiență, adulții se pot teme de un anumit subiect, pot fi anxioși cu privire la un 

subiect sau se pot simți furioși cu privire la schimbările forțate în responsabilitatea la locul de muncă sau a 

politicilor. Aceste emoții pot interfera cu procesul de învățare. 

 Orientați spre rezultate. Adulții sunt orientați spre rezultate. Au așteptări specifice despre ce vor să preia din 

activitățile de învățare și vor renunța adesea la învățarea voluntară dacă așteptările nu le sunt satisfăcute. 

 Responsabilități exterioare. Majoritatea cursanților adulți au numeroase responsabilități și angajamente față 

de familie, prieteni, comunitate și muncă. A-și lua din timp pentru a învăța îi afectează pe cursanții adulți. 

 Potențiale limitări fizice. În funcție de vârstă și condiția fizică, cursanții adulți pot dobândi abilități 

psihomotorii mai lent decât cursanții mai tineri, și pot avea dificultăți mai mari în a citi fonturi mai mici sau a 

vedea imagini mici pe ecranul calculatorului. 

 Privire de ansamblu. Adulții necesită privirea de ansamblu asupra a ceea ce 

învață. Au nevoie să știe cum se încadrează părțile 

mici în peisajul mai mare. 

 Responsabili față de sine. Cursanții adulți 

adesea își asumă responsabilitatea pentru 

propriul succes sau eșec în învățare. 

 Nevoia de comunitate. Mulți 

cursanți adulți auto-dirijați preferă o 

comunitate de învățare cu care să poată 

interacționa și discuta întrebări și probleme.  

Sursa – theelearningcoach.com; Malamed, 

Connie – Caracteristicile cursanților adulți, 

2009 - 

http://theelearningcoach.com/learning/characteristics-of-adult-learners/  

http://theelearningcoach.com/learning/characteristics-of-adult-learners/
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Instrumente pentru Setarea de 

Scopuri: 

SPIRO - 

http://www.thecoachingtoolscompany.com/spir

o-a-new-to-us-goal-setting-model/ 

SMART – 

http://www.smart-goals-guide.com/smart-goal-

setting.html  

 

 

(Ognian Gadoularov) 

În următoarele două capitole vom folosi termenul de Obiectiv de învățare pentru a ne referi la toate rezultatele 

pedagogice care pot apărea ca urmare a procesului de învățare. Se referă și la termenii – scop de învățare, obiective de 

învățare, obiective pedagogice, obiectivele formării etc. – larg folosiți în domeniul educațional. Toți acești termeni vor fi 

înglobați aici de Obiectivul de învățare. 

Sfârșitul este un început. 
De la începutul activității mele ca formator, am crezut întotdeaună că pentru a îndeplini orice obiectiv trebuie să te 

asiguri că știi care este. Începând cu înțelegerea a ceea ce vrei să realizezi, poți vedea cu claritate fiecare pas al 

procesului și să te pregătești cum se cuvine pentru nevoi și oportunități. 

Un obiectiv de învățare este un scop pe care ne propunem să îl atingem prin realizarea unei anumite activități. Este 

legat de rezultatele pe care vrem să le obținem pentru cursanți. 

Obiectivele de învățare sunt întotdeauna asociate cu unul 

dintre elementele unei Competențe: 

 

 

Fiecare din aceste componente se dezvoltă în mod 

independent (atitudini, cunoștințe și abilități) și face 

obiectul unor obiective de învățare separate. 

Secvența dezvoltării componentelor unei competențe date este: 

 Atitudine –dobândim o dorință de a (se) face ceva; 

 Cunoștințe – oferim cunoștințele de care e nevoie pentru a dobândi o competență dată; 

 Abilitate – oferim o oportunitate de a dobândi abilități practice pentru a aplica cunoștințele de mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thecoachingtoolscompany.com/spiro-a-new-to-us-goal-setting-model/
http://www.thecoachingtoolscompany.com/spiro-a-new-to-us-goal-setting-model/
http://www.smart-goals-guide.com/smart-goal-setting.html
http://www.smart-goals-guide.com/smart-goal-setting.html
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Verbe active în formularea Obiectivelor de 

Învățare -  O metodă simplă de a scrie obiectivele 

este ”La finalul cursului, participanții vor…” . După 

vor, folosește un verb activ potrivit nivelului de 

clasificare sau a metodei de evaluare. 

Ce este un obiectiv? 
 Conform definiției filosofico-sociologice, obiectivul este un rezultat mintal dorit în urma unei activități date 

 În pedagogie, obiectivul este un rezultat mintal dorit (posibil și dezirabil) în urma unei activități de formare (în 

care sunt luate în calcul condițiile favorabile și nefavorabile) 

Domenii de acțiune 
 Cognitivă – Domeniul include obiective de la reamintire 

și reproducere a materialului studiat, până la 

rezolvarea de probleme. În timpul procesului, 

cunoștințele existente trebuie revizuite sau puse în 

noi combinații, împreună cu idei, metode, proceduri 

(modele de acțiune) studiate anterior, incluzând de 

asemenea posibilitatea de a repeta procesul soluției.  

 Afectivă (emoțional - valoric) – Include obiectivul de a 

forma relații personale emoționale cu evenimentele 

din lumea înconjurătoare, de la simpla percepție, 

interese, dorință de a răspunde asumării unor orientări valorice 

și atitudini și manifestarea lor activă. 

În acest domeniu intră și astfel de obiective precum formarea de interese și înclinații, experiența a diferite 

emoții, formarea unei atitudini, conștiințe, și a manifestării sale în activitate. 

 Psihomotor – Include obiective care sunt asociate cu formarea de diverse tipuri de activitate motorie, de 

activitate de manipulare, și coordonare neuromusculară. 

Acest domeniu implică scrierea și obiceiurile de vorbire, și se adresează și obiectivelor cuprinse în abilitățile fizice 

și de lucru. 

Aplicarea clasificării 
 În fiecare domeniu de acțiune se disting diferite niveluri, aranjate conform principiului "de la simplu la complex". 

 Aceste niveluri pot fi văzute drept diverse grade de dificultate – pentru a parcurge un anumit nivel, înainte 

trebuie stăpânit cel anterior. Această abordare permite măsurarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor 

cursanților. Clasificarea este folosită pentru categorisirea obiectivelor în procesul de învățare. 

 

Cum să descriem un obiectiv 
Obiectivul trebuie să fie clar, concret, măsurabil și observabil 

 

Clasificarea Cognitivă (Taxonomia Revizuită a lui Benjamin Bloom - Bloom, 

Anderson and Krathwohl) 

Descrierea Nivelurilor (procesului) Verbe active ce descriu procesul 

Reamintire – Amintirea informațiilor necesare din memorie. 

Cursanții pot repeta sau își pot aminti informația. (A-și aminti): 

 Recunoaștere – Răspunde la întrebări de tipul “adevărat sau fals”, 

selectează un obiect dintre altele similare cu acesta 

 Reamintire – Înșiruirea de fapte, evenimente, întâmplări 

Repetă, reproduce, definește, 

descrie, recunoaște, ordonează 
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Înțelegere – prezentarea propriei opinii cu privire la materialul studiat. 

Cursanții pot înțelege sau/și realiza idei și concepte (A înțelege): 

 Interpretare – reproduce anumite informații cu cuvintele sale 

 Oferire de exemple – Căutarea și explicarea unor exemple ce confirmă 

fapte, evenimente, întâmplări 

 Clasificare – Distribuirea de informații în grupe 

 Sumarizare – Deducerea unor caracteristici generale, indicații etc. 

 Concluzie – Analiza informației, reprezentată într-o anumită formă și 

prezentarea concluziilor 

 Comparație – Realizarea unei analize comparative între evenimente și 

procese 

 Descriere – Folosirea diagramelor, schemelor pentru prezentarea 

informațiilor 

Clasifică, discută, explică, 

recunoaște și apără, raportează, 

selectează, traduce, parafrazează 

Aplicare – folosirea procedurii. Cursanții pot folosi informația într-un fel 

nou (A aplica): 

 Performanță – Realizarea unui experiment 

 Aplicare – Adoptarea experimentului 

Selectează, demonstrează, 

dramatizează, ilustrează, 

interpretează, operează, compune, 

organizează,  schițează, rezolvă, 

folosește, scrie 

Analiză – spargerea conceptului în mai multe părți componente și 

descrierea modului în care aceste părți se leagă de întreg. Pot cursanții să 

distingă și să analizeze diferite părți? (A analiza): 

 Diferențiere – Enumerarea celor mai importante fapte. Categorisirea 

faptelor, pregătirea de scheme și diagrame. 

 Organizare – Realizarea de scheme și diagrame ce arată locul 

evenimentului sau al procesului în mediul său. 

Compară, critică, afirmă, 

diferențiază, testează, formulează, 

chestionează, diferențiază, 

experimentează 

Evaluare – argumente bazate pe criterii și standarde. Pot cursanții să  

Își evalueze și să își verifice deciziile? (A evalua) 

 Verificare – Examinarea logicii și argumentelor. Stabilirea de criterii 

 Critică – Găsirea celor mai bune metode și dovezi; Căutarea de 

argumente pro sau contra unui lucru. 

Argumentează, estimează, judecă, 

selectează, evaluează, verifică, 

apreciază 

 

Creație – Combinarea elementelor pentru a forma un tot coerent sau 

funcțional. Definirea componentelor unui nou model sau structuri. Sunt 

cursanții capabili să creeze un nou produs sau/și un nou punct de vedere? 

(A crea): 

 Generalizare – Crearea unei liste de criterii, folosirea mai multor ipoteze 

pentru a explica evenimentul sau procesul, crearea de ipoteze 

alternative bazate pe criterii. 

 Planificare – Crearea unui program (plan) pentru înfăptuirea ideii 

 Producție – Implementarea ideii. 

Construiește, creează, concepe, 

dezvoltă, formulează, scrie 

Clasificarea afectivă (David Krathwohl) 

Descrierea Nivelurilor (procesului) Verbe active ce descriu procesul 

Primire - descrie stadiul de a fi conștient de sau sensibil la existența anumitor 
idei, materiale sau fenomene și de a fi dispuși să le tolerăm. Exemplele includ: 
a deosebi, a accepta, a asculta, a răspunde la. 
Subcategorii: 
 Realizare 
 Pregătire sau disponibilitate de a accepta ceva/de a se accepta pe sine 

întreabă, participă, descrie, 
urmărește, ajută, definește, 
ascultă, numește, observă, arată 
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Obiective de învățare și nevoile cursantului 
 Ești mai orientat pe proces sau pe rezultat în 

activitatea de formare? 
 Ești sensibil la nevoia grupului? 

 Te concentrezi doar asupra atingerii obiectivelor de 
formare sau observi grupul și adaptezi cursul în 

funcție de nivelul, nevoile, emoțiile și situația lor? 
 Încearcă în timpul formării să fii mai orientat spre 

oameni decât de obicei și observă reacțiile și 
rezultatele. 

 Atenție selectivă 

Răspuns - descrie cel de-al doile stadiu al clasificării și se referă la un 
angajament în mică măsură față de idei, materiale sau fenomene implicate, 
prin răspunsul activ la acestea. Exemple pot fi: a respecta, a urmări, a aprecia, 
a voluntaria, a petrece timp liber pentru, a lăuda. 
Subcategorii:  
 răspuns servil 
 răspuns voluntar 
 satisfacție prin reacție 

încearcă, agreează, întreabă, 
ajută, comunică, concentrează, 
urmează (face ce i se spune), oferă 
sprijin, discută, reacționează 

Valorizare – înseamnă să fii dispus să fii perceput de ceilalți ca apreciind 
anumite idei, materiale sau fenomene. Exemplele includ: creșterea 
competenței măsurate în, a renunța, a subvenționa, a sprijini, a dezbate. 
Subcategorii: 
 Acceptarea orientării spre valori  (în viața de zi cu zi, aceasta corespunde 

termenului de “opinii”) 
 Preferințe privind orientarea spre valori 
 Atașament, convingere 

presupune, acceptă, compune, 
alege, dorește, explică, justifică , 
preferă, oferă, împarte 

Organizare – este cel de-al patrulea stadiu al clasificării lui Krathwohl și 
implică relaționarea noii valori cu cele deja deținute, și aducerea sa într-o 
filosofie armonioasă și compatibilă intern. Exemple sunt: a discuta, a 
teoretiza, a formula, a echilibra, a examina. 
Subcategorii: 
 Conceptualizarea unei orientări spre valori și chestionarea propriei 

atitudini 
 Organizarea sistemului de valori 

adaptează, categorisește, alege, 
creează, formulează, 
generalizează, integrează, 
modifică, organizează, evaluează, 
sistematizează 

Caracterizare – după valoare sau un set de valori, presupune a acționa 
consecvent cu valorile interiorizate de individ. Exemple pot fi: a revizui, a 
solicita, a ordona după valoarea cea mai mare, a evita, a se opune, a gestiona, 
a rezolva. 
Subcategorii: 
 Sumarizarea valorilor 
 Internalizarea deplină (asimilarea) sau distribuția orientării spre valori de-

a lungul activității. 

acționează, apără, încurajează, 
arată răbdare, influențează,  
justifică, ascultă, este conștient, 
modifică, practică, păstrează, 
demonstrează, aprobă 

 

Clasificarea psihomotorie (Kenneth D. 

Moore) 
Imitația este nivelul de pornire, în care temele sunt 

reproduse fără ajutorul formatorului. În acest stadiu 

există o lipsă a coordonării suficiente, iar mișcările sunt 

lente. 

Manipulare - implică abilitatea cursantului de a-și 

îmbunătăți abilitățile fără ajutorul formatorului, dar și 

fără a se gândi în mod specific la fiecare detaliu care 

trebuie îmbunătățit. 

Precizia este cel mai înalt nivel al clasificării și este 

caracterizat de un cursant care poate derula acțiunea cu acuratețe, eficient și economic. 

Automatizarea și îmbunătățirea abilității de a duce la bună îndeplinire sunt realizate în decursul 

procesului de coordonare. 
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(Ognian Gadoularov) 

Una dintre caracteristicile principale ale procesului de formare în lucrul cu tinerii este aceea că are loc în grup. Mai 

mult, educația non-formală promovează valori precum toleranța, ajutorarea reciprocă, sprijinul, lucrul în echipă etc. 

Procesul social și interacțiunea influențează puternic învățarea la nivel individual sau de grup. Din acest motiv, în 

timpul pregătirii și livrării de formări este necesar să luăm în considerare două elemente – dinamica de grup și 

învățarea socio-cognitivă (vezi Teoria învățării sociale și autoeficacitatea). 

Procesele dinamicii de grup sunt faze prin care trece un grup din momentul reunirii sale până în momentul în care 

atinge un nivel în care concentrarea și atitudinile sunt centrate asupra unui scop comun. În formare, scopul comun al 

unui grup de cursanți este învățarea eficientă împreună și dezvoltarea de competențe. Pe lângă procesele dinamicii 

de grup, atingerea rezultatului educațional este puternic influențat de factorii învățării sociale (mediu, specificul 

individual și comportamentul individual). 

În această relație, formatorul trebuie să cunoască bune procesele dinamicii de grup și tranziția de la un stadiu la 

altul, pentru a-i putea dirija cu succes, acordând o atenție deosebită factorilor din mediul de învățare și condiției 

cursanților. 

Formările din lucrul cu tinerii sunt adesea desfășurate pe o perioadă scurtă (de regulă, de 1 până la 7 zile). Din acest 

motiv, una din primele sarcini ale formatorului este aceea de a stimula cea mai rapidă tranziție posibilă a grupului 

prin etapele dinamicii de grup, pentru a atinge nivelul de muncă eficientă (vezi capitolul următor). Aceasta se 

întâmplă de obicei folosind anumite activități (jocuri) la începutul formării – jocuri de introducere și împărtășire, ice-

breakers, provocări de echipă, jocuri de stabilire a încrederii, activități de încurajare a reflecției (vezi Teoria învățării 

experiențiale) – debriefing, reflecție, discuție.  

Adesea în timpul cursurilor de formare care sunt limitate în timp nu este timp suficient pentru a încadra sesiuni 

tematice în program sau pentru a găsi timp pentru activități țintite spre stimularea dinamicii de grup. În astfel de 

cazuri, se aplică așa-numitul “paralelism (bi-planificare)” al unui program de formare. Această abordare se 

folosește pentru a elabora programe de formare în care în fiecare moment al unei activități educaționale, acțiunea 

este adresată simultan atât atingerii obiectivelor educaționale (cognitive, afective sau psihomotorii), cât și 

dezvoltării dinamicii de grup. 
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Dreams for Life 

Metode de Educație Non-formală – 

din proiectul Passion in Action  
Playlist cu demonstrații video a diferite metode, jocuri și 

activități -  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3S9BpP_Ds

33wPTApyDHHfvkZkkS1pM-7  

Aceasta se realizează în procesul de schițare și pregătire a sesiunii tematice educaționale, atunci când sunt selectate 

anumite activități și adaptate în așa fel încât să deservească inclusiv procesul de construire a grupului – împărtășire, 

apropiere, lucrul în echipă.  

Exemplu –  într-o sesiune legată de Dezvoltarea 

Durabilă, începeți cu jocul Bingo adresând 

întrebări despre Globalizare – în acest mod 

combini introducerea conceptelor cu 

introducerea participanților).  

Pe de altă parte, jocurile de dezvoltare a dinamicii 

de grup pot fi adaptate în așa fel încât să fie folosite 

și pentru demonstrații sau învățare referitoare la 

subiect. 

Exemplu – jocul de energizare de la începutul 

sesiunii poate fi adaptat în așa fel încât să 

cuprindă informații sau mesaje referitoare la subiectul sesiunii.  

 

Toate grupurile în derulare trec prin anumite stadii de dezvoltare, indiferent de sarcinile lor propriu-zise. 

Facilitatorul trebuie să fie capabil să determine în care stadiu se află grupul în acest moment, ce opțiuni de creștere 

are la dispoziție la un moment dat, și ce probleme de interacțiune în grup pot fi anticipate în acel stadiu. Tiparele 

care deviază de la cele obișnuite sugerează probleme și nevoia de intervenție. Cu toate acestea, intervențiile trebuie 

localizate: formatorul trebuie să știe  la ce răspunde, ce intervenții este necesar să elaboreze, și cum se încadrează 

ele în nevoile generale ale grupului. În acest fel, formatorul poate monitoriza și influența dezvoltarea grupului de 

formare. O asemenea flexibilitate necesită un repertoriu de intervenție. 

O înțelegere asupra dezvoltării grupului creează de asemenea implicații pentru comportamentul de leadership. 

Ezitarea sau incapacitatea formatorului de a schimba stilurile de leadership limitează eficiența sa, precum și șansele 

de succes ale grupului. Obiectivul este de a ajuta grupul să progreseze de la o colecție de indivizi la o unitate coezivă 

ai cărei membri pot lucra împreună în mod eficient. Desigur, va exista întotdeauna o luptă pentru menținerea 

echilibrului între relațiile personale și îndeplinirea sarcinii, dar formatorul care știe la ce să se uite  poate menține 

mai ușor acest echilibru. 

Numeroase clasificări ale stadiilor de dezvoltare ale grupului au fost prezentate în literatură (de ex., Charrier, 1974; 

Cooke & Widdis, 1988; Kormanski, 1985; Tuckman, 1965; Tuckman & Jensen, 1977). Figura următoare ilustrează 

relațiile câtorva dintre aceste clasificări. 

Tuckman Charrier Cooke & Widdis 
Formarea (Forming) Politicos (Polite) Politicos (Polite) 

 De ce suntem aici (Why We’re Here) Scop (Purpose) 

Răbufnirea (Storming) Licitarea pentru Putere (Bid for Power) Putere (Power) 

Normarea (Norming) Constructiv (Constructive) Pozitiv (Positive) 

Performarea (Performing) Spirit de echipă (Esprit) Competent (Proficient) 

Încheierea (Unforming)   

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3S9BpP_Ds33wPTApyDHHfvkZkkS1pM-7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3S9BpP_Ds33wPTApyDHHfvkZkkS1pM-7
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Stadiile sunt secvențiale și evolutive. Un grup va evolua de-a lungul acestor cinci stadii doar până acolo unde 

membrii săi sunt dispuși să crească. Coeziunea grupului pare să depindă de cât de bine pot relaționa membrii 

grupului în același stadiu în același timp. Fiecare membru trebuie să fie pregătit să renunțe la ceva în fiecare stadiu 

pentru a determina grupul să se mute în următorul stadiu. Timpul fiecăruia va depinde de natura grupului, de 

membrii și de leadership-ul grupului. Problemele și îngrijorările trebuie rezolvate în fiecare stadiu pentru ca grupul 

să poată merge mai departe. Dacă grupul nu este capabil de a rezolva astfel de probleme, comportamentul 

dominant va deveni fie apatia, fie conflictul, ducând la dezintegrarea grupului. 

În modelul lui Tuckman, primul stadiu se numește “formarea”. Acest stadiu inițial este defalcat în alte două modele; 

Charrier le numește stadiul “politicos” și stadiul “de ce suntem aici”, în timp ce Cooke și Widdis le numesc stadiul 

“politicos” și stadiul “scop”. Relațiile personale sunt caracterizate prin dependență, iar funcțiile majore legate de 

sarcină sunt cele de orientare. 

Stadiul Politicos 

Relația și Comportamentul în Sarcină 

În prima fază din viața grupului, membrii sunt ocupați cu orientarea lor personală și interpersonală, și se 

acomodează cu cadrul fizic. În general, își doresc să fie acceptați de grup și au nevoie să se asigure că se află în 

siguranță în grup. Membrii adună impresii și date cu privire la asemănările și deosebirile dintre ei și își formează 

preferințele pentru viitoare subgrupuri. Mulți dintre membri sunt conștienți de propriile agende ascunse. Există 

diferențe între nevoia de structură a membrilor, dar există o dorință generală de coeziune prin interacțiunea cu 

succes și îndeplinirea sarcinii. 

Regulile de comportament par să facă lucrurile simple și să evite controversa. Subiectele serioase și sentimentele 

sunt evitate. Pentru a evolua din acest stadiu în următorul, fiecare dintre membri trebuie să renunțe la confortul 

subiectelor neamenințătoare și să riște posibilitatea conflictului. 

Intervențiile formatorului 

Este nevoie de un leadership formal pentru a oferi interacțiuni structurate. Grupul are o maturitate în sarcină 

scăzută, deci stilul de formare care se cere este o abordare puternic directivă ce implică un comportament ridicat 

axat pe sarcină și cu relaționare scăzută. Formatorul trebuie să clarifice așteptările, să instruiască membrii grupului 

cu privire la ce, cum și când e de făcut, și să supravegheze 

atent. Una din sarcinile formatorului este aceea de a 

ajuta membrii grupului de a rezolva relațiile de 

dependență și de a se orienta asupra sarcinii date. 

În acest moment, activitățile nonverbale și verbale care 

permit culegerea de date în privat pot ajuta membrii 

grupului să meargă mai departe. Formatorul trebuie 

să creeze o atmosferă de încredere și atitudini 

pozitive. Stabilirea de perechi sau/și subgrupuri care 

lucrează împreună pentru scurt timp pot crește 

interacțiunile între membrii grupului. Cum membrii 

renunță la confortul individual în subiecte și sarcini 

controlate, încep să riște posibile conflicte. 

Intervențiile recomandate includ sarcinile de 

cunoaștere structurate (nu sondare nestructurată), 

introduceri, bilețele cu numele, împărtășirea de 

informații personale, revizuirea elementelor din 
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program, explorarea asemănărilor dintre membri, și scurte sarcini fizice precum colectarea caietelor, mutarea 

scaunelor, distribuirea materialelor sau verificarea prezenței. Acestea ajută membrii să anticipeze răspunsurile 

viitoare din partea celorlalți la activitățile de grup. 

Este prea timpuriu în viața unui grup să încercăm activități care forțează formarea unei echipe, să prezentăm 

program fix sau agendă rigidă, să explorăm diferențele de opinii, să cerem consens sau votare, sau să ne grăbim să 

trecem la domeniul de conținut sau la participarea în construirea de abilități. 

Stadiul de Scop 

Relația și Comportamentul în Sarcină 

În stadiul următor, participanții încep să caute clarificări și să cadă de acord cu privire la scopul grupului, și pot 

expima îngrijorări privind corespondența dintre scopurile individuale și cele ale grupului. În această sferă 

interpersonală există o dorință crescută și încercări individuale de a obține aprobarea din partea unui subgrup (este 

încă prea devreme pentru ca membrii să simtă identitatea de grup). Membrii caută identificarea cu alții, percepuți ca 

fiind similari, și doresc dovezi ale faptului că sunt valorizați de ceilalți. Pot apărea clici (n.t. bisericuțe). 

În sfera sarcinii, membrii tind să fie dependenți de lider (formator) pentru a le oferi structură, a stabili reguli, a fixa 

programul și așa mai departe. Unii membri pot solicita o agendă scrisă. Sarcinile trebuie specificate și clarificate în 

așa fel încât să existe o înțelegere comună a ceea ce se așteaptă de la grup. O temă comună este cea a motivului 

pentru care sunt aici, ce au de făcut, cum o vor face, și ce scopuri au. Este o nevoie cu atât mai mare de dovadă a 

unei structuri și o frică de pierdere a controlului asupra sarcinilor și subiectelor. Pot exista îngrijorări privind 

solicitările de angajament față de un scop de grup inacceptabil. Atunci când obiectivele provin din afara grupului, 

membrii încă le vor discuta pentru a dobândi înțelegere și angajament.  

Intervențiile formatorului 

Cel mai eficient stil de formare în acest stadiu este unul de comportament ridicat axat pe sarcină, cu câteva 

comportamente de relaționare adăugate. Formatorul trebuie să ofere o structură vizibilă și materiale și utilități 

adaptate sarcinilor grupului. Participanții ar trebui să aibă ocazia de a participa la stabilirea normelor și de a 

experimenta diverse perechi și subgrupuri. Ceea ce este necesar pentru a evolua din acest stadiu 

este ocazia de contribuție și participare. Fiecare membru trebuie să fie dispus să amâne o 

discuție continuă despre scopul grupului și să își ia angajamentul față de un scop cu care s-ar 

putea să nu fie întru totul de acord. Activitățile care vor scoate la suprafață reacții negative și dimensiuni 

bipolare ale atitudinilor, experiențelor și preferințelor grupului pot ajuta membrii să facă 

mutarea spre un risc de atac personal. Participanții ar trebui să înceapă să renunțe la clarificarea 

sarcinii și să treacă spre angajamentul față de sarcină. 

Intervenții utile în acest stadiu includ clarificarea scopurilor, setarea de scopuri, 

verificarea așteptărilor, planificarea pentru a reduce discrepanțele, 

discutarea relevanței sarcinii, încheierea de înțelegeri și scurte activități 

relevante pentru sarcina grupului. De asemenea pot fi de ajutor sarcinile 

de discuție în subgrupuri axate pe sugestii procedurale sau recomandări. 

Intervenții de evitat includ rezolvarea de probleme în grup, formarea de 

echipe bazate pe preferințe, sarcinile consensuale, sarcini ce solicită 

voluntarilor activități de tip fishbowl sau demonstrații, și sesiuni de exersare a 

unor abilități. 
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Stadiul de Putere 

Relația și Comportamentul în Sarcină 

Tuckman denumește următorul stadiu “răbufnire”; Charrier îl denumește “licitarea pentru putere”; iar Cooke și 

Widdis îl numesc stadiul de “putere”. Este caracterizat de competiție și conflict în dimensiunea relațiilor personale și 

organizarea în dimensiunea funcțiilor din sarcină. Chiar dacă există un conflict ascuns, este prezent: rezultatul 

conflictelor nerezolvate ale membrilor cu privire la autoritate, dependență, reguli etc., și al conflictului generat de 

organizarea pentru a rezolva treburile. 

Se așteaptă ca participanții să dezvolte o dorință de a dovedi și de 

a-și explora propriile agende ascunse, precum și pe cele 

ale celorlalți. Din cauza fricii de expunere sau de slăbiciune 

sau temerii de a eșua în sarcini, va exista o dorință crescută de 

structură și clarificare și angajamentul față de structură. 

Încercările de a rezolva luptele se vor baza pe reguli, vot, 

arbitraj și apelul la liderul formal. Vor apărea întrebări 

despre cine va fi responsabil de ce, care sunt regulile, care 

este sistemul de recompense, și care sunt criteriile de 

evaluare. Acestea reflectă conflicte cu privire la 

leadership, structură, putere și autoritate. Poate exista 

un balans considerabil în comportamentul membrilor, 

bazat pe chestiunile emergente de competiție și ostilități. Membrii vor încerca să-și influențeze unii 

altora ideile sau opiniile, și va exista o competiție pentru atenție, recunoaștere și influență. Clicile vor avea cea mai 

mare putere (întrucât membrii consideră că pot exercita mai multă putere), și va fi testat angajamentul față de clică. 

Din cauza disconfortului ivit în acest stadiu, unii membri pot rămâne complet silențioși, în timp ce alții vor încerca să 

domine. 

Progresul în acest stadiu necesită testarea și asumarea unor riscuri. Acestea includ stabilirea unei norme și a unor 

strategii pentru a se angaja în confruntarea pozitivă, non-defensivă, ascultare și deschidere către a influența și a fi 

influențat. Presupune expunerea la riscuri a propriilor agende și a efectelor atacurilor personale.  De asemenea, 

presupune renunțarea la preferințele personale și ale subgrupului, și restabilirea angajamentului față de scopul 

întregului grup. Indivizii trebuie să renunțe la apărarea propriilor viziuni și să riște posibilitatea de a greși; cu alte 

cuvinte, trebuie să cultive o anumită umilință. Membrii trebuie să evolueze de la o mentalitate de “testare și 

demonstrare” la o mentalitate de rezolvare de probleme. Cea mai importantă trăsătură în a ajuta grupurile să 

evolueze către stadiul următor pare a fi capacitatea de a asculta. 

Intervențiile formatorului 

În acest stadiu, cel mai eficient stil de facilitare este unul de comportament ridicat axat pe sarcină și tot mai multe 

comportamente de relaționare. Cu toate că încă mai oferă indicații cu privire la sarcină, formatorul acum adaugă 

clarificări, explică logica din spatele sarcinii și oferă oportunitatea de a primi întrebări de la grup. Este esențial ca 

formatorul să gestioneze în mod eficient conflictul din grup; prea puțin control poate duce la haos, în timp ce 

suprimarea oricărui conflict poate duce la apatie. Obiectivul acestui stadiu de dezvoltare este cel de a ajuta membrii 

grupului să își asume o mai mare responsabilitate în sarcini. Pe măsură că participanții dovedesc că sunt dornici și 

mai apți să îndeplinească sarcinii, facilitarea include comportamente de relaționare precum sprijinul, lauda, 

încurajarea și atenția. 

Intervențiile care pot fi de ajutor în acest stadiu de dezvoltare a grupului includ confruntarea comportamentelor 

disfuncționale; formarea în comunicare, stiluri de influență și gestiunea conflictelor; și ajută grupul în a crea un 

limbaj comun. Atribuirea de roluri și funcții și negocierea rolurilor de asemenea poate fi de folos. Activitățile pot 

include demonstrații, experiențe structurate, prezentarea de modele, lucrul cu terți și atribuirea de sarcini. 
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“Nu vrem să plecăm” 

Dacă la finalul unei sesiuni, al unui modul sau al unei 

formări, participanții încă sunt prin preajmă și nu se 

grăbesc să plece, aceasta înseamnă că sesiunea 

(modulul, formarea) a avut foarte mare succes. 

Motivul stă într-un nivel emoțional crescut și în energia 

pozitivă a participanților. De acee nu vor să “se 

întoarcă la realitate” și vor să prelungească experiența 

pe cât posibil. 

Intervențiile de evitat sunt acelea care stabilesc roluri de lider formal care ar putea avea implicații de termen lung, 

cele care pun prea mult accent pe normele de cooperare și comportament politicos, și activitățile care accentuează 

comunicarea nonverbală. Deoarece suspiciunea motivelor este ridicată, iar încrederea este scăzută, feedback-ul în 

această fază poate fi înțepător, deci încercările de a încuraja feedback-ul trebuie gestionate cu mare grijă. 

Stadiul Pozitiv 

Relația și Comportamentul în Sarcină 

Stadiul “constructiv” (Charrier) sau “pozitiv” 

(Cooke & Widdis) corespunde cu stadiul de 

“normare” a lui Tuckman, și începutul stadiului 

său de “performare”. Acum relațiile personale 

sunt caracterizate prin coeziune: membrii 

grupului sunt angrenați în conștientizarea activă 

a contribuțiilor tuturor membrilor, în construirea 

și întreținerea comunității și în rezolvarea 

problemelor de grup. Se pot celebra calitățile și 

accepta sau planifica îmbunătățirea slăbiciunilor. 

Membrii au mintea deschisă, ascultă activ și 

acceptă diferențele. Sunt dispuși să își schimbe 

ideile sau opiniile preconcepute în baza dovezilor 

aduse de ceilalți membri, și își pun întrebări unul altuia în mod activ. Leadership-ul este împărtășit, 

iar clicile dispar. Subgrupurile fluide se bazează pe sarcini, mai degrabă decât pe similaritățile dintre membri sau pe 

clici anterioare. Normele sunt menținute și există încredere în grup și o dorință de schimbare și creștere. Cum 

încrederea și acceptarea au crescut, nevoia de aprobare a scăzut. În acest stadiu de dezvoltare – presupunând că 

grupul ajunge așa departe – oamenii încep să resimtă un simț al grupului și o senzație de catharsis dată de 

rezolvarea conflictelor interpersonale. Încep să  

împărtășească idei și sentimente, oferind și primind feedback, împărtășind informații despre sarcină și explorând 

acțiuni legate de sarcină. Funcția majoră a sarcinii este fluxul de informație. Creativitatea este mare. Membrii pot 

alege totuși să abandoneze pentru scurt timp sarcina pentru a se bucura de sentimentul de coeziune trăit. 

Dezavantajul acestui stadiu pozitiv este acela că membrii se pot teme de a pierde coeziunea pe care au muncit să o 

instaureze; se pot agăța de speranța de a menține acel status quo și pot regreta inevitabila schimbare ulterioară. 

Este foarte deranjant să fie adus un nou membru în acest stadiu, așa că e important să nu existe schimbări în 

componența grupului. 

Intervențiile formatorului 

Membrii grupului sunt acum fideli sarcinii, dar pot fi ușor ezitanți în a-și asuma responsabilitatea totală pentru 

aceasta, din cauza unei lipse de încredere. Stilul potrivit al formatorului este acum unul de comportamente scăzute 

axate pe sarcină și comportamente crescute de relaționare. Prin reducerea volumului de comportamente directive, 

formatorul permite grupului să își asume responsabilitate crescândă, împărtășită pentru sarcină. Acest stil 

participativ de leadership include schimbul de idei, facilitarea luării deciziilor de grup și rezolvării de probleme în 

grup, și oferirea de feedback și de sprijin socio-emoțional. Pe măsură ce grupul evoluează spre finalul acestui stadiu 

va deveni mai auto-motivat și va necesita mai puțin sprijin din partea formatorului. 

Acesta este un bun moment de a cultiva sărbătorirea. Se pot dezvolta strategii de a explora aspectele “magice” ale 

interacțiunii de grup, de a întări atitudinile și activitățile de cooperare și colaborare, și de a construi o identitate de 

grup. Formatorul poate ajuta în acest proces prin generarea unei sărbătoriri planificare. Grupul poate fi încurajat să 

elaboreze un motto sau un simbol, iar fotografiile de grup sau alte instrumente tangibile ale identității de grup pot fi 
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create. Interviurile de grup, evaluările de grup sau planificarea nevoilor grupului – toate acestea pot ajuta la 

afirmarea coeziunii. Activitățile incluse pot fi bazate pe împărtășire, ajutorare, ascultare, interogare și construire. 

Mai puțină structură trebuie să fie impusă grupului; acum grupul ar trebui să fie pregătit să 

acționeze în mod coeziv pentru a prelua anumite provocări. Acestea includ crearea unor 

repere tangibile pentru evaluarea progresului către scop, competiția din cadrul 

grupului, abilitatea de a risca încălcarea încrederii și disponibilitatea de a renunța la 

coeziunea de grup. Este necesar ca acestea să fie atinse dacă grupul ar fi să evolueze. Se 

pot oferi sarcini interne în grup precum explorarea slăbiciunilor grupului, dar și sarcini externe 

precum analiza competitorilor. Persoanele-resursă din exterior pot fi folosite pentru stimularea 

de noi viziuni. Și formatorul poate adresa întrebări constructive, poate sumariza și clarifica 

gândirea grupului, și se va abține de la comentarii care tind să recompenseze sau să 

pedepsească membrii grupului. În acest stadiu, liderul trebuie să aibă încredere în grup că își va 

atinge potențialul maxim și va încerca să fie asimilat grupului pe cât posibil.  

Nu ar fi de ajutor în această fază să introducem schimbări în rutina sau în compoziția grupului, să 

generăm competiție intragroup (care ar putea cauza regresul), sau să punem accentul pe 

preferințele membrilor individuali, pe reacții de putere sau decizii. Nici nu este momentul să 

aducem în discuție subiectul încheierii grupului. 

Stadiul Competent 

Relația și Comportamentul în Sarcină 

Stadiul “performant” (Tuckman), al “spiritului de echipă” (Charrier), sau “competent” (Cooke & 

Widdis) nu este atins de toate grupurile. Este marcat de interdependențe în relațiile personale și în 

rezolvarea de probleme în ansamblul funcțiilor sarcinii. Până acum, grupul ar trebui să fi ajuns cel 

mai productiv. Sunt acceptate diferențele în scopurile membrilor, nu sunt amenințătoare și nu 

împiedică lucrul în direcția scopurilor grupului. Agendele personale ale membrilor grupului 

sunt asumate sau acceptate și nu conduc la amenințare sau suspiciune. Membrii individuali 

au devenit siguri pe sine, și au trecut peste nevoia de acceptare din partea grupului. 

Membrii pot lucra singuri, în orice subgrup, sau ca un întreg. Sunt atât orientați puternic spre 

sarcină, cât și orientați puternic spre persoană. Se ajunge la o căldură neposesivă și la sentimentul 

de libertate, așa că individualitatea și creativitatea sunt amândouă crescute. Relațiile dintre 

indivizi sunt empatice. Există unitate: identitatea de grup este definitivată, moralul grupului este 

ridicat, iar loialitatea față de grup este intensă. Atât colaborarea cât și competiția funcțională 

marchează activitatea. Există sprijin pentru experimentare în rezolvarea de probleme, și un 

accent pe realizare. Scopul de ansamblu este productivitatea prin rezolvarea de probleme și prin 

muncă. 

Intervențiile formatorului 

În acest stadiu suprem, formatorul ar trebui să fie dispus să predea responsabilitatea deciziilor și a 

implementării grupului, și să se implice în comportamente scăzute atât axate pe sarcină, cât și pe 

relaționare. Grupul este competent, încrezător și puternic motivat; nu are nevoie de directive în sarcină 

sau de sprijinul emoțional pe care formatorul l-a oferit până acum. Stilul de leadership este unul de 

delegare, cu un minimum de supervizare. De fapt, membrii grupului pot privi comportamentele mai 

ridicate în sarcină sau în relaționare din partea formatorului drept inteferență sau lipsă de încredere. 

Totuși, deși rolul formatorului este redus, acesta nu este eliminat. Canalele de comunicare trebuie să 

rămână deschise pentru a permite schimburi pertinente de informații relevante pentru sarcină. În 

plus, întărirea periodică a rezultatelor excepționale poate fi de dorit. 
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Pot  recunoaște procesele dinamicii de grup? 
 Analizează grupurile cu care lucrezi, observând 

dacă prezintă caracteristicile descrise mai sus. 
 Folosindu-ți cunoștințele despre stadii, poți 

examina cum ai putea mișca un grup către stadiul 
următor? 

 Încearcă să măsori perioada la care se schimbă 
stadiile de la unul la altul în grupul tău particular. 
 Poți enumera comportamentul observat într-un 

grup cu care lucrezi? 

Acesta este stadiul spre care grupul a progresat, așa că intervențiile sunt îndreptate de acum spre menținerea sa. 

Componența grupului ar trebui închisă, dacă un nou membru este introdus, sentimentul spiritului de grup va fi 

distrus, iar grupul va regresa spre un stadiu anterior. Orice uzură ar trebui descurajată. Ar trebui să existe planuri de 

menținere a identității de grup. Acestea pot include elemente de identificare a calității de membru, precum insigne, 

tricouri sau semne. Vitalitatea grupului este menținută prin rotirea planificată a rolurilor și funcțiilor și prin 

schimbările planificate în rândul membrilor în proiectele axate pe sarcină. Realizările sunt sărbătorite prin ritualuri 

de vizibilitate și felicitări. 

Ar fi disfuncțional în acest stadiu să instituționalizăm roluri, funcții sau proceduri, precum un președinte permanent 

sau procese permanente de luare a deciziilor. Poate fi la fel de disfuncțională testarea unor proceduri complet noi. 

Etapa Finală 

Ultimul stadiu din viața grupului pregătește grupul pentru a fi încheiat. Tuckman numește acest stadiu “încheierea”. 

Implică terminarea comportamentelor axate pe sarcină și detașarea de relații. O încheiere planificată de regulă 

include recunoașterea participării și rezultatelor, precum și oferirea posibilității membrilor de a-și lua la revedere în 

mod personal. Încheierea grupului ar trebui să se realizeze într-un cadru de timp clar stabilit și să aibă un sfârșit ușor 

de recunoscut. 

Încheierea unui grup poate crea o anumită spaimă  de fapt, o criză minoră. Sfârșitul grupului este o mișcare de 

regresie, de la abandonarea controlului la abandonarea includerii în grup. Dacă o astfel de criză conduce la o scădere 

a abilității în sarcină sau a disponibilității (regresia la un stadiu anterior al dezvoltării grupului), formatorul poate 

reevalua nevoile actuale ale membrilor grupului și folosi niveluri potrivite ale comportamentelor axate pe sarcini și 

pe relaționare. De regulă, stilul participativ (comportamente scăzute axate pe sarcină și comportamente crescute de 

relaționare) va fi cel mai potrivit deoarece facilitează terminarea sarcinii și procesul de detașare. 

Până acum ar trebui să fie evident că abilitatea de a diagnostica stadiul de dezvoltare al unui grup nu este de ajuns. 

Folosirea stilului de formare corespunzător și intervenții sau activități corespunzătoare fiecărui stadiu de dezvoltare 

al grupului presupune atingerea unui nivel de abilitate în schimbarea efectivă și folosirea de diferite stiluri și a unei 

varietăți mari de intervenții. Aceasta este o provocare și un pas necesar în dezvoltarea unui formator de grup. 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei 

revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost identificat. 

Orice informație care ne va permite să contactăm 

deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 
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Numărătoarea Zen 
Grupul trebuie să numere de la 1 la 10. Nu există timp pentru a planifica 

și nu ar trebui să existe o ordine convenită (nu poate fi consecutivă, în 

cerc). Condiții: Doar o singură persoană poate vorbi la un moment dat 

(dacă doi spun un număr în același timp, numărătoarea reîncepe de la 

început). O persoană nu poate spune două numere consecutive, nu se 

acceptă gesturi. 

Opțiune pentru a face jocul mai dificil – aceleași reguli, dar cu ochii 

închiși. 

(Joc Icebreaker) 

 

Formarea 
 

Caracteristici 
 Domină comportamentul individual  

 Infidel “ritualurilor” 

 Precaut 

 Au propriile scopuri 

 Aparent politicoși, pentru a reduce 

tensiunea 

 Lipsa de structură 

Tipuri de comportament 
 Cel mai zgomotos va domina 

 Emoțiile și opiniile vor fi ascunse 

 Incapacitatea de a se concentra asupra sarcinii 

 Se vor auzi distorsiuni ale informației 

 Multă votare 

 Conflictele sunt suprimate sau acoperite 

 

Rolul formatorului în construirea grupului 
 Să definească sarcinile 

 Să stabilească structura 

 Să dezvolte încrederea 

 Să gestioneze rolurile 

 Să atragă atenția grupului 

 Abordare individuală a liderilor 

Răbufnirea 

Caracteristici 
 Sentimentul de deznădejde 

 Rezistența față de o structură 

 Provocări la adresa liderului 

 Motivele lipsei de succes sunt 

căutate în factori externi 

 Lupte interioare și subgrupuri 

 Folosirea atacului la persoană ca 

reacție de protecție 

Tipuri de comportament 
 Comentarii evaluative  

 Reacții defensive manifestate prin comportamentul nonverbal negativ 

 Comentarii și opinii nedorite 

Introducerea cu Hârtie Igienică 
Fiecare participant ia câtă hârtie igienică vrea dintr-

o rolă. Când toată lumea a luat o bucată, trebuie să 

taie hârtia de-a lungul delimitării și să ia segmentele 

separate. La final, toată lumea trebuie să 

împărtășească atâtea lucruri despre ei pe câte fâșii 

au.  

(Joc de cunoaștere) 
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Amiba 
Grupul trebuie să se transforme într-o amibă. Acest organism unicelular 

are un centru, multă citoplasmă și membrana celulară.  

Participantul care va juca “centrul” trebuie să stea așezat pe umerii 

“citoplasmei” și să o conducă. În jurul citoplasmei, participanții care 

reprezintă “membrana” se aranjează cu fața spre lumea exterioară și se țin 

de mâini (încrucișarea coatelor funcționează mai bine). Amiba trebuie să 

meargă puțin, așa cum este.  

Dacă grupul este mai mare, se poate realiza “o diviziune celulară” – să 

formeze un centru sau să separe grupul în două. Dacă participanții sunt 

suficient de în vârstă, se poate realiza o mini-competiție între cele două 

amibe.  

(Provocare de echipă) 

Rolul formatorului în construirea 

grupului 
 Să încurajeze vorbitul 

 Să clarifice misiunea 

 Să ofere feedback 

 Să stimuleze fiecare participant 

 Să inițieze discuția despre frici 

 Să identifice conflictele 

 Să implice echipa în rezolvarea de 

probleme 

 Liderul necesită o abordare deliberată 

(coaching) 

 

Normarea 

Caracteristici 
 Centralizarea puterii – îndreptarea 

privirii către lider, pentru 

reducerea tensiunii 

 Indivizii dezvoltă un simț 

de apartenență 

 Agresivitatea este 

direcționată către 

probleme, nu către 

oameni 

 Rezolvarea problemelor 

structurale 

 Atenția este îndreptată 

spre scop 

 Apare un sentiment de 

satisfacție 

 

Tipuri de 

comportament 
 Discuții libere despre 

valori, propuneri și opinii 

 Adresarea de întrebări 

legate de subiect 

 Dorință de a experimenta 

 Creșterea disponibilității de 

a da feedback  

 Demonstrarea avansurilor în performanța în sarcini 

 O participare mai echilibrată 

 

 

 

 

Pasează Pălăria 
Participanții sunt așezați în cerc. Conducătorul jocului are 

o pălărie pe cap. Pălăria trebuie să facă înconjurul cercului 

fără a cădea pe jos. Participanții nu pot folosi mâinile, 

gura și dinții. 

(Joc Icebreaker) 
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Solo 
Fiecare participant găsește sau este dirijat către un loc în natură unde este 

singur și nu are surse externe de distragere. Atunci când lucrăm cu copii, 

aceștia sunt conduși la locurile lor. Participanții petrec acolo între 15 și 45 de 

minute și se gândesc la subiecte care le-au fost sugerate sau pur și simplu se 

concentrează asupra gândurilor lor. Li se poate da un subiect de gândire, 

întrebări care necesită un răspuns sau o sarcină cum ar fi scrierea unei 

“Scrisori către mine” (care după ceva timp este primită de participant). Se 

recomandă ca pentru această activitate toată lumea să aibă un jurnal de 

învățare și un instrument de scris. 

(Reflection activity) 

Rolul formatorului în construirea grupului 
 Să ofere sprijin 

 Să încurajeze comunicarea liberă 

 Să se concentreze pe scop 

 Să sprijine structurarea activității 

 Să stimuleze conflictul ca parte a progresului 

 Liderul necesită o abordare de facilitator 

 

 

Performarea 

Caracteristici 

 Are un scop precis 

 Acceptarea ajutorului/ resurselor externe 

 Nivel înalt de încredere 

 Analiza frecventă a acțiunilor întreprinse 

 Repararea greșelilor împreună – atenuarea tensiunii ca semn al cooperării 

 Sentiment de pură bucurie 
 

Tipuri de comportament 
 Participanții se încurajează unii pe alții, cu sau fără cuvinte 

 Consimțământul de a avea martori ce ajută feedback-ul 

 Apropierea echipei este păstrată pe durata întâlnirilor non-formale 

 Nivel înalt de flexibilitate în îndeplinirea diferitelor 

roluri 

 Se râde cu ușurință 

 Participanții își oferă 

putere unul altuia 

 

Rolul 

formatorului în 

construirea grupului 
 Să reamintească scopurile 

 Să mențină compoziția 

grupului 

 Să sprijine schimbările în 

dinamică 

 Să ofere evaluări asupra 

reușitelor 

 Liderii necesită o abordare 

concentrată 

 Să îi lase pe ei să spună 
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Cercul de mulțumire 
Toți participanții se adună în cerc și mulțumesc 

personal, unul câte unul, fiecărei persoane pentru ceva 

ce au făcut în acel program/tabără.  

Atenție: Nu se pretează grupurilor mari deoarece este 

consumator de timp și devine plictisitor. 

(Closing activity) 

Încheierea/Dizolvarea 

Caracteristici 
 Reflexivitate  

 Disponibilitate de a împărtăși 

 Disponibilitate de a lucra la proiecte noi 

 Melancolie – întoarcerea la amintiri împărtășite 

 Sentimentul de nesiguranță și amenințare 

 

Tipuri de comportament  
 Participanții împărtășesc și își amintesc ce au trăit împreună 

 Iau în calcul o conexiune viitoare între ei 

 Împărtășire 

 

Rolul formatorului în construirea grupului 
 Să asigure un mediu potrivit pentru împărtășire 

 Să asigure timp și spațiu pentru împărtășire sau rememorarea experienței 

 Locul/mediul pentru planuri de viitor și continuarea comunicării 
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Emoții și comportamente în timpul stadiilor de dezvoltare 
Stadiul Caracteristici Emoții Comportamente 

Formarea  Perioadă de tranziție –

individul începe să se 

simtă parte a grupului 

 Testarea leadership-

ului 

 Plimbare în întuneric 

 Entuziasm, așteptare, 

optimism 

 Mândrie – fac parte din 

această echipă 

 Primele încercări 

nesigure de a se 

identifica cu echipa 

 Suspiciune, frică, grijă 

pentru munca ce îi 

așteaptă 

 Încercarea de a formula sarcina și 

posibile soluții 

 Încercarea de a stabili un 

comportament acceptabil din partea 

grupului în timpul soluționării 

sarcinii 

 Luarea unei decizii privind 

informațiile ce trebuie adunate 

 Discuții „diluate”, abstracte despre 

concept și sarcini 

 Discuția subiectelor și a problemelor 

fără legătură cu sarcina, dificultatea 

de a identifica problemele reale 

 Plângeri despre organizație și 

despre provocările în realizarea 

sarcinii 

Răbufnirea  Etapa cea mai grea 

pentru grup  

 Nerăbdare ca munca să 

avanseze 

 Participanții se bazează 

doar pe ei înșiși 

 Certurile sunt între 

toată lumea 

 Încăpățânare și 

neacceptarea 

abordărilor diferite de 

cele personale în 

soluționarea sarcinii 

 Nesiguranță puternică 

privind succesul echipei 

și al proiectului 

 Certuri între participanți, chiar și 

atunci când au fost agreați 

parametrii principali ai sarcini  

 Defensivă și competiție, 

apartenența la subgrupuri. 

Normarea  Echipa începe să se 

unească 

 Participanții își 

depășesc divergențele 

 Rolurile se cristalizează 

 Participanții încep să se 

bazeze unii pe alții 

 Abilitatea de a oferi 

feedback constructiv 

 Acceptarea 

leadership-ului în 

echipă 

 Ușurare – pare că totul 

va merge bine în final 

 Încercarea de a ajunge la o 

înțelegere în evitarea conflictelor 

 Mai multă amabilitate, încredere 

unii în ceilalți, împărtășirea unor 

probleme personale și discuții libere 

despre procesele de echipă 

 Un spirit colectiv și unitate și 

sentimentul unor scopuri comune 

sunt resimțite în grup 

Performarea  Relații și așteptări 

avansate 

 Fiecare își cunoaște 

rolul 

 Participanții își cunosc 

plusurile și minusurile 

 Satisfacție dată de 

succesul echipei 

 Intuiție despre 

procesele desfășurate, 

interpersonale și de 

grup 

 Capacitatea de a prevedea și evita 

problemele 

 Conexiune puternică cu echipa 

 Auto-dezvoltare 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 
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Adaptat după - T-Kit 6 - Training Essentials – publicat de Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, Octombrie 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesul învățării de grup, dezvoltarea grupului și alegerea metodelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bun venit 
Jocuri de Nume 

Energizare 
Lanternă 

Energizare 
Lanternă 

Energizare 
Lanternă 

Jocuri de tip Ice-breaker 
 

Prezentări personale, 
organizaționale și culturale 

 
Așteptări 

Jocuri și exerciții de 
cunoaștere interculturală 

(continuu) 
 

Jocuri de încredere și exerciții 
de construire a grupului 

Subiecte explorate prin 
metode active și participative 

(menținerea perspectivei 
interculturale) 

Excursii sau vizite 
Împărtășire și debriefing în 

sesiunile în plen 
Evaluare zilnică 

Evaluare Personală 
 

Evaluare Culturală  
în grup 

 
Ritual(uri) de  
La revedere 

Activități de seară: lucru, jocuri, petreceri, seri culturale, timp liber etc. 

(Adaptat după – Georges Wagner 2000: Material de formare nepublicat) 

Subgrupuri individuale 

sau culturale 
Grup Subiect/ 

Sarcină 
Grup Individ 

Formarea Răbufnirea și 

Normarea 
Performarea Încheierea/ 

Dizolvarea 

Sosire 

Dezghețare 

Orientare 

Efervescență și 

clarificare: 

construirea grupului 

Învățare/ motivația 

de a lucra și 

productivitate 

Plecare și Transfer 

(și câteodată doliu) 
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(Ognian Gadoularov) 

Atribuirea activităților (oferirea instrucțiunilor) este unul din momentele critice în munca unui formator. Rezultatul 

metodei (al jocului) pe care îl alegem depinde în întregime de felul în care atribuim activitatea, cum motivăm 

participanții și ce reguli introducem. 

Atribuirea unei activități este factorul principal în motivarea participanților de a se implica complet și activ. 

Atribuirea trebuie să fie făcută în conformitate cu compoziția și nivelul grupului. Formatorul trebuie să cunoască 

bine metoda în sine (jocul, activitatea). Situația ideală este atunci când a experimentat-o în trecut ca participant. 

Vom prezenta aici o listă a pașilor pentru atribuirea unei activități de grup. Poate fi folosită în timpul pregătirii 

activității. Secvența de elemente din listă se află în conformitate cu psihologia umană și cu cursul logic al procesului 

de formare. Prezența sau absența anumitor părți din listă depinde de metodă, și este flexibilă la adaptare: 

Sunt două criterii care vă pot ajuta să vă măsurați calitatea performanței în timpul atribuirii. Ambele criterii au 

legătură cu întrebările adresate de participanți.  

 

Măsuri de Calitate a Atribuirii unei Activități 

 Numărul întrebărilor – dacă grupul pune prea multe întrebări despre reguli, înseamnă că nu le-ai explicat clar 

 Calitatea întrebărilor – Grupul a înțeles toate instrucțiunile dacă pune întrebările legate de subiecte înrudite 

care nu au fost menționate sau care urmează să fie comunicate ulterior. Este motivat să culeagă toate 

informațiile ( de ex. După explicarea regulilor, întrebările sunt: „Cum ne împărțim în grupuri?”, „Când pornim?” 

etc.) 

 

 

În cazul ideal, formatorul își propune să ofere instrucțiunile într-un mod care nu le lasă 

participanților nimic de întrebat. 

 

 Motivarea/vizualizarea – o fază care atrage atenția și interesul participanților și îi face să-și dorească să se 

implice. Aici, beneficiile participanților pot fi folosite ca sursă de motivare. 

 Exercițiu/ Reguli – o fază de clarificare a regulilor 

 Scopul/rezultatul – starea finală sau rezultatul dorit 

 Regulile și limitările – căi spre performanță 

 Roluri – explicația dacă vor fi roluri diferite și funcțiile lor specifice  

 Durata – împărțirea timpului alocat stadiilor separate (dacă acestea există) sau stabilirea limitei generale 

de timp 

 Timpul alocat întrebărilor grupului  

 Instrucțiuni de siguranță – dacă activitatea le solicită 

 Distribuția rolurilor / împărțirea în grupuri /distribuirea materialelor sau instrucțiunilor– 

desfășurate la sfârșit. Participanții trebuie să înțeleagă bine instrucțiunile generale înainte să li se dea 

materialele, rolurile sau sarcinile de grup. Altfel, pot fi distrași cu ușurință de noile mijloace de informație 

introduse la timpul nepotrivit.  
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Indicații de Atribuire a Activităților 
 Planifică activitatea conform vârstei și abilităților fizice ale grupului. Un grup mai în vârstă își poate pierde ușor 

interesul dacă este pus într-o situație copilăroasă și vice versa. Orice grup poate deveni frustrat de o probemă 

care solicită capacități fizice și mintale peste limita sa.  

 Prezintă situația și stabilește condiții, apoi retrage-te și lasă grupul să lucreze asupra problemei, chiar dacă este 

dificil pentru ei la început. Formatorul poate dăuna procesului prin oferirea de indicii sau sugerarea de soluții, 

datorită pregătirii sale și a unei mai bune înțelegeri a problemei și a posibilelor soluții. Participanții trebuie să 

lucreze independent. Uneori, interacțiunea care are loc în procesul de rezolvare a problemei este mult mai 

importantă decât calitatea soluției problemei.  

 Restrânge regulile pe cât posibil. Explicațiile cu multe cuvinte duc la plictiseală și la confuzie. Atunci când se 

poate, folosește mijloace vizuale și scheme. Arată, folosindu-ți corpul în spațiu, pentru a crește înțelegerea. 

 Adaptează și schimbă regulile în așa fel încât să răspundă scopurilor, situației și persoanelor. Adaptează-le la 

rezultatul dorit. 

 Stimulează participarea. Include pe toată lumea în activitate. Evită activitățile în care participanții sunt eliminați. 

 Sarcina poate fi prezentată în formă orală sau scrisă. Folosirea unor instrucțiuni scrise garantează că nimic nu va 

fi sărit sau uitat. Oferă o mare acuratețe, iar grupul nu are nici o scuză după aceea de a pretinde că formatorul a 

omis anumite detalii. Dezavantajul este că dacă instrucțiunea scrisă este dată de la început, particpanții pot 

oricând să o verifice și să o citească, ceea ce înseamnă că necesitatea de a asculta cu atenție dispare. Atunci când 

jocul sau sarcina sunt complexe și se prezintă verbal, este bine să se facă un rezumat în scris pentru a limita 

posibilitatea de a face greșeli.  

 Există opțiunea ca sarcina să fie explicată unuia sau câtorva dintre membrii grupului în locul întregului grup. 

Această abordare se folosește pentru a încuraja schimbul de informații în cadrul grupului și pentru a consolida 

poziția anumitor membri ai săi care au rămas izolați până în acel moment.  

 Informația privind siguranța (instrucțiunile de siguranță) trebuie să fie foarte clară și ușor de înțeles (non-

ambiguă). Se recomandă ca formatorul să ceară un feedback pentru a confirma că instrucțiunile de siguranță 

sunt clar înțelese. 

Etapa de Planificare 
Grupului i se oferă niște timp pentru a elabora un plan înainte de a rezolva sarcina dată. Aici sunt posibile diferite 

opțiuni. Se poate oferi o perioadă strictă de timp pentru planificare, după care rezolvarea sarcinii sau jocul trebuie să 

înceapă imediat. Grupului i se poate spune de asemenea că jocul sau rezolvarea sarcinii pot începe doar după 

expirarea timpului de planificare. Diferite opțiuni sunt posibile, în funcție de stabilirea condiției ca grupul să poată 

din când în când să devieze de la planul inițial în timpul sarcinii, sau dacă e obligat să respecte planul inițial chiar 

dacă este amenințat cu eșecul. Indiferent ce alegere se va face despre cum va fi structurată etapa de planificare, 

toate opțiunile contribuie la îndeplinirea scopurilor precum ingeniozitate, gândire logică și capacitatea de a 

comunica. Adesea se pune un mare accent aici pe “joaca serioasă” și pe componenta intelectuală.  

Elementul Competitiv 
În timpul unui joc sau al realizării unei sarcini, grupurile sunt competitive. Pentru mulți participanți, competiția 

poate crește motivația și plăcerea jocului. Competiția stimulează coeziunea grupurilor (echipelor). În relație cu 

scopurile, oferă posibilitatea de a face față competiției de zi cu zi și nevoii de rezultate înalte (la locul de muncă, la 

școală etc.). Riscul competiției este că poate avea efectul opus celui dorit. Poate duce la agresivitate, adâncind 

ostilitatea etc. Dacă există animozități în grup, formarea echipelor poate fi realizată de formator, în așa fel încât să 

se realizeze o distribuție mai potrivită. Nu putem oferi un răspuns singular despre când este potrivit să introducem 

un element competitiv. Totul depinde de tipul de grup și de tipul de formare. De regulă, problemele apar la 

începutul formării, când grupul încă este mai puternic orientat spre rezultate înalte și competitivitate.  
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Distribuția Rolurilor 
În timpul unui joc sau al unei alte activități, unui participant selectat i se poate da o sarcină de a reprezenta un 

comportament care nu este caracteristic personalității sale, sexului său sau statutului său social etc. – adică un rol. 

Atribuind roluri, se pot experimenta diferite situații de viață și reacții ce reies din ele, care sunt și interpretate spre a 

oferi subiecte noi de gândire privind propriul rol sau rolul unei alte persoane. Rolurile oferă de asemenea 

posibilitatea de a experimenta prin joc diferite tipuri de reacții și de comportament. Rolul trebuie să fie bine gândit și 

pregătit. De asemenea, necesită suficient timp pentru interpretare și discuție activă. 

Delimitări ale Condițiilor 
Există mai multe opțiuni de a delimita condițiile și de a crea complicații ce pot influența semnificativ activitatea sau 

motivația participanților. Astfel de delimitări pot fi: 

 Alegerea locului și delimitarea spațiului utilizat 

 Delimitarea timpului 

 Delimitarea resurselor/materialelor 

 Excluderea simțurilor (legarea la ochi, interzicerea vorbitului), obstacole fizice (ex. legarea mâinilor sau 

picioarelor, joc jucat doar cu un picior sau doar cu o mână, legarea participanților între ei, purtarea unor obiecte 

adiționale în timpul îndeplinirii sarcinii, interzicerea unor mijloace auxiliare adiționale etc.) 

 Limitarea numărului participării la joc (ex. fiecare participant poate juca de atâtea ori câte pietre i se pun în 

mână la începutul jocului) 

 Atribuirea anumitor moduri de a se mișca (doar cu spatele, târâș, prin săritură etc.) 

 Prezentarea și clarificarea jocului (ex. codarea de informații, izolarea anumitor participanți) 
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Fereastra Comunicării Interpersonale  
Fereastra Johari este un model conceptual compact pentru descrierea, evaluarea și previziunea aspectelor 

comunicării interpersonale. Prin cadrane, oferim și primim informații cu privire la noi înșine și la ceilalți. Fluxul este 

dinamic. Prin acest model putem vedea mișcările de la un cadran la altul, precum fluxuri crescătoare și 

descrescătoare de încredere, ca actori ce își oferă feedback. Mărimea cadranelor poate crește sau descrește.  

 Cunoscut de noi înșine Necunoscut de noi înșine 

Cunoscut 
celorlalți Arena/Eul Public 

Informații pe care toată lumea le 
cunoaște. 

Pata oarbă/Eul orb 
Informații pe care persoana nu le știe sau 
nu le recunoaște (neagă), dar ceilalți le 
știu. (Feedback) 

Necunoscut 
celorlalți Fațada/Eul Privat 

Informații private cunoscute doar de către 
persaona în cauză. Ceilalți pot doar să 
deducă acele informații. 

Misterul/Eul necunoscut 
Informații pe care nimeni nu le cunoaște; 
ceilalți trebuie să facă presupuneri privind 
aspecte ale personalității persoanei, de 
care aceasta nu este conștientă sau pe 
care le neagă (potențialul ascuns). 

 

Cadranele Ferestrei 

Eul Public (deschis) 
Acest cadran prezintă schimbul liber și deschis de informații între mine și ceilalți, comportamentul public accesibil 

tuturor. Mărimea cadranului crește pe măsură ce crește încrederea între mine și ceilalți, pe măsură ce informația 

este împărtășită (informația specifică, personal legată de mine). Aceasta este informația care ne privește în mod 

personal, considerată utilă de fiecare parte. 

Eul Privat 
Dintr-un motiv sau altul îmi păstrez informațiile ascunse – frică, riscul unor influențe, solicitări sau nesiguranță. Unul 

din motivele fațadei mele poate fi acela că nu simt că sunt sprijinit acasă sau la lucru. Poate vreau să mă protejez de 

a fi criticat. 

Este posibil de a păstra secrete anumite tipuri de informații, pentru a sprijini sau proteja oamenii din jur. Motivele 

mele pot fi: 

 Egoiste – vreau să controlez situația, iar a nu mă destăinui se încadrează strategiei mele 

 Altruiste – dacă strategia mea de a nu mă destăinui cred că poate fi folositoare 

Tactul, diplomația, chiar și ofensa ascună pot fi caracteristici ale personalității mele private. Păstrarea pentru noi a 

unui anumit punct de vedere, indiferent de ce simțim față de celălalt, poate fi un comportament util. 

”Confidențialitatea” ne poate proteja pe noi sau pe ceilalți. Personalitatea privată este controlată. 
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Pata Oarbă (Eul orb) 
Atunci când eu (eul) lucrez cu ceilalți, toate tipurile de informații sunt împărtășite, de care nu sunt conștient, dar 

ceilalți sunt. Cum? Cu indicii verbale, maniera, felul în care spunem lucrurile sau stilul de a lua contact cu ceilalți. 

Limita până la care sunt insensibil cu privire la comportamentul meu care ajunge la ceilalți poate fi surprinzătoare 

sau confuză. 

Pata oarbă este foarte importantă în raport cu dezvoltarea personală. Mulți dintre noi știu și realizează că ceilalți 

descoperă lucruri pe care le facem sau le spunem. Comportamentul nostru, exprimarea de pe fruntea noastră, tonul 

vocii pot transmite conținutul mesajului. Acestea pot fi caracteristicile noastre. Pot fi ca un taur într-un magazin 

chinezesc – comportamente la care ceilalți găsesc cu greu o reacție, sunt răniți, iritați sau îngrijorați. Modul în care 

aceasta ne înrăutățește relațiile cu ceilalți depinde de atitudinile lor față de noi și de capacitatea de a ne adapta 

comportamentul (toleranța și flexibilitatea lor). 

Pata oarbă necesită un mare grad de conștientizare și auto-control. Atunci când te uiți la tine în oglindă, te vezi în 

felul în care vrei să te vezi.  

Sinele necunoscut  
Ceea ce mă influențează poate fi sub suprafața lucrurilor care sunt cunoscute de ambele părți. Probabil avem 

resurse sau caracteristici necunoscute. Posibilitățile de învățare și schimbul de feedback într-un mod suportiv permit 

acelor influențe să iasă la suprafață și să se reveleze, dar doar dacă vrem acest lucru. 

Concluzie 
Fereastra Johari este un instrument util pentru formatorii ce lucrează într-o echipă, manageri sau chiar și membrii 

unei familii care își pot astfel evalua pozițiile interpersonale și analiza experiențele. Atunci când condițiile de 

feedback și învățare sunt îndeplinite, modelul lui Johari ne oferă un cadru analitic în care este mai ușor să ne vedem 

pe noi înșine prin ochii celorlalți. 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 

 

 

 

Cel mai important lucru în comunicare este să auzi ceea nu este spus. 
Peter Drucker 

Niveluri ale ascultării 
De fapt, cei mai mulți dintre noi au auzit de diferite tehnici de învățare precum ascultarea activă, repetarea 

cuvintelor celorlalți sau alte trucuri pe care le putem folosi pentru a arăta că ascultăm cu atenție. A asculta nu 

înseamnă neapărat să rămânem tăcuți și să dăm politicos din cap arătând că suntem de acord. Să ne uităm la câteva 

niveluri ale ascultării. Vom explora de asemenea efectul acestora asupra abilității de a înțelege oamenii și lucrurile 

care ni se întâmplă în viețile noastre. 
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Patru greșeli care creează inegalitate 

în grup 

1. Emoțional – oferirea de importață unei anumite 
persoane 

2. Informațional – mai multe informații oferite unei 
anumite persoane. 

3. Comportamental – mai multă atenție oferită 
celor pe care îi preferăm. 

4. Cantitatea de feedback – feedback pozitiv 
permanent oferit unei persoane preferate. 

 Lipsa de ascultare 
Mintea ascultătorului este ocupată cu alte gânduri sau este 

supraîncărcată cu informații. Mintea ocupată nu 

ne permite întotdeauna să ascultăm. 

 A lua cuvintele din gura cuiva 
La acest nivel, mintea ascultătorului lucrează 

predominant folosind memoria decât în 

momentul prezent. Este ca și cum cineva 

menționează ceva care ne aduce aminte de un 

eveniment sau o experiență. Reacția 

ascultătorului este accea de a simți că vrea să 

împărtășească amintirea (indiferent dacă este 

legată de subiectul conversației). 

 A fi sau a nu fi de acord 
La acest nivel, ascultătorul este obsedat de a aproba sau a contra-argumenta 

ceea ce aude. Aici face evaluări pe baza credințelor sale anterioare (a experienței trecute) și nu ascultă în 

realitate. 

 A aplica ceea ce s-a auzit 
Atunci când creierul este calm și se oprește din a observa lucrurile cu care este sau nu de acord, se atinge un nivel 

mai înalt de ascultare. La acest nivel, informațiile care sunt auzite sunt percepute ca ceva care poate fi folosit și 

aplicat. Ascultătorul poate adresa întrebarea “Ce înseamnă pentru mine această informație?” sau “Cum mă pot 

folosi de ceea ce aud?”, sau “Ce se potrivește cu ceea ce aud?” 

 A înțelege 
La acest nivel, ascultăm pentru a înțelege. Atenția ne este pe deplin în momentul prezent, axată pe a auzi nu 

doar tot ce se spune, ci și pe a prinde elementele ascunse din comunicare, cele de dincolo de cuvinte, sensul 

ascuns.  

Principalele Instrumente și Regulile unei Bune Ascultări  
 Limitează-ți sau întrerupe-ți propria vorbire – nu poți asculta dacă vorbești. Nu interpreta neapărat tăcerea 

drept atenție. Dacă interlocutorul tău este tăcut, asta nu înseamnă neapărat că ascultă. Poate fi absorbit în 

propriile gânduri. 

 Oferă toată atenția interlocutorului tău – fă-l pe cel care vorbește să se simtă în largul său. Ajută-l să se simtă 

liber să împărtășească. 

 Arată vorbitorului că vrei să asculți – arată prin înfățișarea și comportamentul tău că ești interesat. 

 Nu te lăsa distras și nu face altceva în timp ce altcineva vorbește cu tine – nu lovi din degete, nu întoarce 

paginile etc. 

 AI răbdare, nu îți întrerupe interlocutorul – oferă-i suficient timp. Dacă trebuie să întrerupi o conversație 

serioasă, oferă apoi ajutor pentru a recupera fluxul pierdut de informații din gândurile vorbitorului. 

 Clarifică informațiile – adresează întrebări de clarificare și caută să-ți explici lucruri (ex. “Nu sunt sigur că am 

înțeles cum trebuie. Ai putea să repeți?”. Parafrazează ceea ce s-a spus. Asta încurajează vorbitorul și îi arată că îl 

asculți. 

 Nu pune prea multe întrebări – numărul mare de întrebări este deranjant pentru vorbitor, îi ia inițiativa și îl pune 

într-o poziție defensivă 
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Sfaturi pentru formularea de feedback 

1. Am simțit /am văzut / am observat... că tu... 

(fapte, comportamente specifice) 

2. Pentru mine / am simțit / eu cred... (emoții, 

gânduri, , impresii) 

3. Aș fi făcut altfel / data viitoare ai putea 

îmbunătăți / cred că ai putea fi mai eficient dacă... 

(sugestii; îmbunătățiri). 

 Oferă-ți o explicație cu privire la emoțiile interlocutorului –pune-te în locul său, pentru a-i vedea punctul de 

vedere. Arată-i compasiune. Atunci când asculți cu prea mult entuziasm, interlocutorul îți reflectă starea 

emoțională fără a cădea sub influența stărilor lui emoționale. Altfel, ai putea omite înțelesul mesajului său. 

 Menține contactul vizual. 

 Fii atent la comunicarea nonverbală.  

 Deschide-ți conștiința și neglijează-ți prejudecățile – nu te grăbi să tragi concluzii și evaluări. Acestea sunt o 

barieră în calea comunicării semnificative. 

 Limitează-ți sau oprește-ți propria vorbire – nu poți asculta dacă vorbești. Acesta este prima și ultima regulă 

deoarece toate celelalte depind de ea.  

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 

Elemente ale feedback-ului eficient  
 Este ceva specific, nu general 

 Atenția este canalizată asupra comportamentului, nu a persoanei 

 Ia în considerare nevoile ascultătorului 

 Este îndreptată spre comportamente care pot fi controlate de către ascultător 

 Este mai degrabă stimulant decât impunător 

 Include împărtășirea de informații, mai degrabă decât oferirea de sfaturi 

 Include atâtea informații câte sunt de folos ascultătorilor 

 Se referă la ceea ce a fost spus și făcut, și nu doar la ceea ce s-a întâmplat 

Oferirea de Feedback 
 Centrează-ți atenția asupra comportamentului, nu asupra 

personalității. Fă referire la acțiunile 

persoanei, nu la ideea ta depre ea. 

 Oferă feedback asupra observației, nu 

asupra unor interpretări sau concluzii. 

Descrie în ce fel comportamentul observat 

te influențează. 

 Oferă feedback pe bază de descrieri, nu de 

evaluări. 

 Folosește feedback-ul pentru a împărtăși 

idei și informații, în loc de a da sfaturi. Lasă 

la alegerea persoanei dacă se va schimba sau 

nu. 

 Concentrează-te asupra beneficiului pentru 

cel care primește, nu pe ușurarea persoanei care oferă feedback-ul. 

 Începe propoziția cu “eu” atunci când oferi feedback. Dacă este posibil, cere oamenilor să se evalueze mai întâi 

pe ei înșiși și abia apoi oferă-le feedback-ul tău. 
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Tehnici generale 

 Fă o scurtă pauză înainte de a reacționa. 
 Dacă cineva te bruschează, nu îl brusca și tu. 

 Pune întrebări care conțin “Ce?” și “Cum?”. Abține-te de 
la  a întreba “De ce?” 

 Folosește și încurajează propozițiile ce încep prin “Eu”. 
 Descrie comportamentul fără să emiți judecăți. 

 Verifică dacă ceilalți înțeleg despre ce este conversația. 

Primirea de Feedback 
 Feedback-ul este o oportunitate de a învăța și a ne dezvolta. 

 Îmi accept emoțiile. Evit emoțiile care mă împiedică să îi ascult pe ceilalți. 

 Evit apărarea și fabricarea de scuze. Ascult, întreb, parafrazez, pentru a mă asigura că înțeleg 

 Dacă nu înțeleg, întreb cum a fost primit comportamentul meu. In realitate, s-ar putea să fi fost înțeles cu totul 

altfel decât am vrut eu. 

 Sunt recunoscător celor care îmi oferă feedback.  

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 

 

Prea vorbăreț – bine informat, prea 

nerăbdător, dornic să dirijeze discuția: 

 Evită sarcasmul 

 Fă-l să încetinească printr-o întrebare 
dificilă/provocatoare 

 Lasă grupul să exercite controlul 

 Întrerupe-l în urmăroarea formă: “E 
interesantă părerea ta. Să vedem ce cred 
și ceilalți” 

 

Certuri puternice – persoană combativă, 

demonstrează o bună înțelegere a subiectului, se 
arată nerăbdător: 

 Evită ca persoana să fie pusă la colț, încearcă să 
găsești ceva nou și important în cuvintele 
participantului 

 Încearcă să-i stimulezi pe ceilalți să își exprime o 
opinie și să continue 

 Explică faptul că nu e nici o problemă dacă nu se 
ajunge la un consens 

 Discută în privat cu participantul, înțelege dacă 
există o problemă și încearcă să o rezolvi 

Reacții rapide și încercarea de a ajuta în 

mod excesiv – te pot ajuta, dar îi pot exclude pe 

ceilalți din a participa în mod activ: 

 Oprește-i cu tact, punându-le întrebări celorlalți 

 Mulțumește-i participantului și sugerează-i “să le 
ofere și celorlalți ceva de făcut” 

 Folosește-l pentru a sumariza 

 Folosește metode nonverbale pentru a-l opri 

Confruntări interpersonale – doi sau mai mulți 

participanți intră în conflict interpersonal pentru a 

controla sau pentru a-și impune opinia:  

 Sugerează o poziție de comun acord 

 Redirijează atenția asupra programului sau 
obiectivelor 

 Include un participant neutru în discuție” “Bill, ce 
părere ai despre…?” 

 Reamintește de următoarele reguli generale (fără 
atacuri interpersonale, respect reciproc), spune-le că 
îi vei exclude din discuție 

Absența-neatenția – lipsa abilității de a se 

concentra pe problemă și de a extrage concluzii: 

 Mulțumește-i participantului și continuă 

 Zâmbește și spune-i că părerea este interesantă și 
oferă-i un indiciu despre faptul că în felul acesta 
“deviezi puțin de la planul inițial” 

 Amintește-i că timpul e limitat și că mai aveți încă 
multe lucruri de făcut 
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 Ce roluri ai observat într-un grup cu care lucrezi? 
 Cum poți încuraja membrii grupului să își ia mai 

multă responsabilitate pentru a depăși 
comportamentele perturbatoare? 

 Cum poate fi încurajată dezvoltarea unui 
comportament mai încurajator? 

 Cum te descurci tu cu comportamentele 
perturbatoare dintr-un grup? 

Întrebări eficiente… 
 Dau celorlalți șansa să descopere răspunsurile ei înșiși. 

 Sunt puse în ideea că persoana care este întrebată știe răspunsul. 
 Sunt deschise, așadar nu se poate răspunde la ele doar cu “da” sau “nu”. 

 Creează o atitudine pozitivă, respect de sine și încredere în ceilalți.  
 Nu oferă celeorlalți răspunsul nostru, întrucât ar putea să nu le placă. 

 Nu judecă dacă ceva e corect sau greșit, ci extrag răspunsurile care sunt 
potrivite la acel moment.  

 Nu conțin amenințări ascunse. 
 Conduc la răspunsuri care nu sunt nici mai bune, nici mai rele decât altele, 

ci sunt pur și simplu corecte pentru individ în acel moment. 

Încăpățânarea – personalitate conflictuală, 

încărcată de prejudecăți, neliniștit: 

 Aruncă opinia participantului în 
grup 

 Sugerează-i să discutați 
probema mai târziu 

 Sugerează-i participantului să 
accepte pentru un moment 
poziția grupului 

Alintul – încearcă să fie răsfățat 

și întotdeauna se plânge de câte 

ceva: 

 Determină participanții să 
reacționeze “Betty, tu cum ai 
reacționa?” 

 Amintește-i că timpul este 
limitat “Putem continua?” 

 Sugerează-i că veți discuta asta mai târziu 

Conversații paralele – pot fi legate de subiect sau 

pot fi personale: 

 Adresează-te pe nume unuia dintre ei și adresează-i 
o întrebare simplă 

 Adresează-te unuia dintre ei repetând ultima opinie 
pe care au exprimat-o și întreabă-i ce părere au 
despre subiect 

 Apropie-te ca și cum ar fi neintenționat și fără a fi 
prea evident plasează-te în spațiul personal al celor 
care vorbesc între ei 

Nu foarte expresiv – nu este capabil să își exprime 

clar gândurile în cuvinte: 

 Spune “Dă-mi voie să încerc să repet ce te-am auzit 
spunând”. Încearcă să nu schimbi ideea inițială 

Comentariu greșit – înțelegerea greșită a 

subiectului conversației: 

 Abordează-l cu grijă, încearcă să nu-l pui într-o 
situație inconfortabilă. Sugerează-i “Înțeleg opinia 
ta, o putem îmbina cu…?” 

 Parafrazează întrebarea 

Cere opinia ta – poate încerca să te provoace sau 

chiar cu deplină sinceritate vrea ca tu să te implici: 

 Evită să rezolvi problemele grupului în general și 
niciodată nu fii părtinitor 

 Alege câțiva dintre membrii grupului să răspundă 

 Spune “Am o opinie, dar prefer să nu o împărtășesc 
fiindcă nu vreau să influențez grupul” 

Refuză să participe – se plictisește, se simte 

nesigur sau crede că e la un nivel superior/mai bun decât 

ceilalți: 

 Încearcă să le atragi interesul întrebându-i despre 

opinia lor 

 Arată pe cineva care este mai apropiat de acea 

persoană și determină-l să vorbească 

 Exprimă recunoștința pentru contribuția sa 
atunci când se implică în discuție. 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza 

“așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor 

de autor nu a fost identificat. Orice informație care 

ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de 

autor este binevenită. 
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(Ognian Gadoularov) 

Adesea în practică, un formator trebuie să lucreze (să pregătească, să efectueze și să raporteze cursuri de formare) 

într-o echipă cu alți formatori (co-formatori). Abilitatea de a fi un membru deplin și eficient al unei astfel de echipe 

este una dintre competențele de bază ale fiecărui formator.  

Avantajele lucrului în echipă 
 Distribuirea responsabilităților 

 Oferă ocazia unei pregătiri comune, unei evaluări reciproce și a unui feedback 

 Îmbogățește învățarea participanților cu diferite expertize și experiențe 

 Permite schimbul de abilități, resurse și energie între membrii unei echipe 

 Asigură spațiu pentru dezvoltarea formatorilor mai puțin experimentați 

Dezvantajele lucrului în echipă 
 Mai mult timp folosit pentru pregătirea comună și feedback 

 Lipsa de echilibru în relația cu grupul (unii colegi se pot înțelege mai bine cu participanții) 

 Lipsa echilibrului în relația cu echipa (unul din formatori poate domina) 

Varianta ideală este atunci când competențele formatorului sunt la un nivel la care îi permit să lucreze în echipă cu 

oricine, indiferent de condiții. Aceasta este o abilitate foarte rară. Ia în considerare următorul sfat “Alege să lucrezi 

cu oamenii cu valori similare cu ale tale”. Atunci când îți cunoști echipa, asigură-te că toată lumea participă în mod 

egal la pregătire. Asigură-te că toată lumea e informată la fiecare pas despre ce se întâmplă și că poate participa la 

luarea deciziilor. Faceți pregătirile împreună, împreună decideți cine va pregăti o anumită sesiune și cine va conduce 

fiecare sesiune. Fă în așa fel încât să fie o distribuție echilibrată a sesiunilor între fiecare dintre ei – asta creează un 

sentiment de egalitate a  formatorilor în ochii cursanților.  

Acordul preliminar cu privire la sarcinile altor formatori în timp ce unul dintre ei conduce o sesiune este de foarte 

mare importanță. Decideți dacă trebuie să părăsească sala sau să rămână, dacă să ia parte sau să observe, să 

intervină cu comentarii sau nu. Alegeți o procedură pentru cazul în care un membru ale echipei vrea să întrerupă cu 

comentarii în timp ce un altul facilitează (ex. să susțină o afirmație cu un exemplu, să adauge un lucru omis, să 

împărtășească o experiență diferită etc.) 

Preferința mea personală în timp ce livrez o sesiune este ca în acest timp colegii mei să rămână în cameră, să ia notițe, 

să mă ajute cu elementele tehnice (materiale, proiectoare, muzică etc.). Pot contribui cu comentarii și concluzii cu privire 

la sesiune, mă pot întrerupe sau mă pot ruga să comentez doar atunci când este foarte important pentru proces și sub 

formă de concluzie. 

Munca cu un co-formator este un instrument de neînlocuit atunci când vorbim de auto-îmbunătățire și dezvoltare.  

Ocazia de a avea pe cineva pe care să îl observi, de a lua notițe în timpul unei sesiuni de formare pe care o conduci 

este cel mai eficient instrument pentru o creștere rapidă. Puteți cădea de acord dinainte privind elementele din 

prestația voastră ce ar trebui observate de către colegi, și vă puteți baza complet pe experiența lor. La finalul zilei, 

faceți o întâlnire de echipă și discutați notițele și observațiile făcute. Urmați regulile feedback-ului și ale comunicării 

eficiente. Ajutați-vă unul pe altul cu cele mai sincere sentimente de prietenie. Planificați-vă sesiunea următoare 

luând în calcul comentariile discutate.  
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(Nik Paddison) 

Am petrecut mult timp lucrând cu formatori și lucrători de tineret în ultimii ani, realizând observații ale 

activității lor, sesiuni de mentorat de grup, supervizare și suport. Un lucru pe care l-am remarcat este 

dificultatea pe care mulți oameni o au de a lucra cu alți oameni. Pare să fie o asumpție împlicită că dacă pui 

lucrătorii de tineret sau formatorii în aceeași cameră unul cu altul vor face ceea ce fac, și  o vor face bine. În 

realitate, adesea se întâmplă exact pe dos. 

A conlucra este o idee pe care noi, ca lucrători de tineret sau formatori, adesea o considerăm implicită. Rareori 

lucrăm singuri, iar pe parcurs ajungem să lucrăm cu un număr mare de oameni diferiți. Și totuși, fiecare dintre acești 

oameni are un caracter și un temperament diferit, propriile atitudini și credințe, dar și o înțelegere diferită asupra 

profesionalismului și stiluri diferite de lucru. A lucra cu o altă ființă umană este de fapt un lucru destul de complex. 

În calitate de lucrător de tineret și formator, îmi place să stabilesc un contract de grup/o înțelegere cu grupul. 

Rareori în trecutul meu am oferit atât de multă considerație oamenilor cu care conlucram. ‘Suntem profesioniști’, 

‘nu avem nevoie să ne gândim la lucruri de genul ăsta’, ‘cu siguranță că buna colaborare este automată’, ‘noi doar 

vom lucra și totul va fi excelent’. 

Ca participant și ca formator am trăit experiența unei echipe de formatori la un seminar sau curs de formare, în care 

se lucra până noaptea târziu, în fiecare noapte. Înghesuiți într-o cămăruță undeva departe de participanți, certându-

ne și argumentând, vorbind și dezbătând, și încercând să găsim soluții la o problemă sau alta! Uneori avem un curs 

greu sau un grup dificil, dar adesea se întâmplă fiindcă echipa nu a luat de fapt în considerare cu cine conlucrează, 

indiferent dacă sunt sau nu prieteni, în realitate sunt străini din punct de vedere profesional. 

Pe cât este de important să strângi laolaltă un grup pentru a lucra împreună, tot atât de important, sau poate chiar 

mai mult, este ca oamenii care livează cursul să fie capabili de a lucra împreună. Venim din diferite organizații, țări, 

culturi, genuri, abilități, experiențe și așa mai departe... Avem nevoie să ne construim relațiile, să ne cunoaștem 

colegii din punct de vedere profesional. 

Ești un jucător de echipă? 
 Sunt încrezător în abilitățile partenerului meu de facilitator și de 

a lucra cu grupul? 
 Am o înțelegere clară asupra rolurilor și responsabilităților mele? 
 Care sunt abilitățile unice și experiența partenerului meu care vor 

îmbunătăți procesele de grup și de învățare? 
 Cooperăm eficient în discutarea și planificarea etapelor? 

 Ce funcționează bine între noi? 
 Ce nu funcționează bine între noi? 

 Cum putem rezolva aceste dificultăți? 
 Mă simt în siguranță oferind feedback despre performanța mea 

și cea a colegului meu? Dacă nu, de ce? 
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Avem nevoie să ne provocăm presupozițiile și să descoperim cu cine lucrăm, și să încercăm să înțelegem exact cum 

funcționăm noi înșine. 

Voi prezenta în continuare o selecție de întrebări dintr-un chestionar pe care l-am elaborat la Triagolnik – Centrul 

pentru Educație Non-Formală din Macedonia. Am preluat și adaptat întrebările din diverse surse, iar această listă 

este folosită la începutul fiecărei noi relații de lucru din Triagolnik, atât pentru lucrătorii de tineret, cât și pentru 

formatori. 

• Cum gestionezi persoanele care vorbesc prea mult? 

• Ce părere ai despre perioadele prelungite de tăcere dintr-un grup? 

• Ce faci atunci când sunt exprimate emoții puternice? 

• Ce faci atunci când cineva întârzie? 

• Aș dori să învăț mai multe despre ... ... în acest curs 

• Stilul tău este de a fi mai grijuliu sau mai provocator? 

• Ce nu este negociabil pentru tine ca și coleg? 

• Semnalul meu de a cere ajutorul colegului meu este... 

Aceasta este doar o scurtă selecție, sunt multe altele, iar în realitate tipul de întrebări trebuie să reflecte propria 

organizație sau mod  de lucru. Procesul de a ne pune aceste întrebări nouă înșine despre metodele noastre 

individuale de lucru ne face mai conștienți de ceea ce facem și felul în care o facem. Următorul pas este acela de a ne 

împărtăși răspunsurile colegilor, pentru ca și ei să exploreze felul în care lucrăm. Să nu ne păcălim singuri, tot vom 

intra în conflict și vom avea din când în când probleme cu colegii, dar cel puțin avem șanse mai mari să fim capabili 

de a face față în mod constructiv dificultăților care apar în timpul colaborării noastre. 

Următorul Model nu oferă răspunsuri la toate problemele enumerate mai sus, care se referă la a conlucra, ci este un 

model care subliniază câteva dintre cele mai comune greșeli făcute între colegi. Este menit să ne ajute să fim critici 

față de noi înșine, cu privire la felul în care lucrăm cu colegii noștri, și oferă o ocazie de a explora felul în care ei 

lucrează cu noi. Reprezintă un instrument prin care putem reflecta asupra calității relațiilor noastre profesionale și 

poate fi folosit pentru a descoperi ceea ce greșim uneori. Deși inițial a fost gândit pentru profesori și formatori care 

lucrează în perechi, a fost folosit mai târziu și de lucrătorii de tineret. Se poate aplica de asemenea și grupurilor de 

colegi și poate fi adaptat aproape oricărui mediu de lucru. 

Modele de a Conlucra © 
Create și Dezvoltate de Nik Paddison 2009 

Modelul de mai jos este scris în contextul unei perechi de colegi, în contextul livrării cursurilor de formare: 

Lucrul în Paralel 
Aici colegii țintesc spre 

aceeași direcție, făcând 

toate lucrurile cum 

trebuie, însă există o 

lipsă de comunicare 

deschisă și sinceră între ei. Au un nivel de suprafață al relației de lucru. Nivelul și calitatea formării lor sunt bazate pe 

ceea ce putem numi «cunoștințe intelectuale», dar există o conexiune emoțională slabă sau absentă în relația lor. 

Poate fi și un semn de pregătire slabă, nici unul nu este complet sigur de direcția în care se îndreaptă celălalt pentru 

că programul formării nu a fost dezvoltat suficient de către ei, sau nu s-a discutat suficient de detaliat pe marginea 

lui.  

De obicei, în astfel de cazuri am asistat la o pregătire atentă a propriei părți din program, independent de celălalt. 

Atunci când vine vorba de formarea propriu-zisă, primul introduce o activitate sau teorie, este eficientă și atinge 
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obiectivul propus. Cel de-al doilea formator facilitează următoarea oră din sesiune, din nou este eficient și atinge 

obiectivul propus. Dar între prima parte și cea de-a doua nu există nici o legătură, cu excepția faptului că se întâmplă 

în același grup sau în aceeași zi, sau că se încadrează în tematica generală a cursului. Subiectul specific tocmai a sărit 

de la un aspect la altul. Nu există un flux sau un ritm pe care grupul să le poată urmări, ei primesc informații de 

fiecare parte, dar acestea nu au legătură și astfel rămâne la latitudinea lor să creeze legătura – ceea ce rareori se 

întâmplă în realitate! 

Lucrul în Conflict 
Aici există un conflict între 

colegi, există o ruptură a 

relației și deci o ruptură a 

comunicării. Nici unul nu are 

o siguranță sau încredere în 

celălalt. Fiecare formator este concentrat asupra muncii celuilalt; ce greșeli face? Ce nu e bine? ‘Eu aș putea face 

asta mai bine...’ Este dificil să ascundem de grup orice conflict între colegi, oricât de subtil ar fi conflictul. Asta 

afectează direct calitatea formării și dacă nu este rezolvat rapid, va influența natura și abilitatea grupului de a se 

dezvolta și de a învăța. 

Am fost formator într-o echipă acum câțiva ani, în care doi colegi erau în conflict. Amândoi aveau personalități 

foarte diferite, dar puternice. În fața grupului acționau în mod profesionist, dar în spatele scenei, erau în conflict 

deschis. Fiecare din ei era sigur că el avea dreptate și că era cel mai bun formator. Fiecare întâlnire de echipă dura 

ore întregi deoarece nu se ascultau, nu aveau nici un simț al comunicării unul în compania celuilalt. La suprafață, 

asta nu afecta participanții, dar a afectat calitatea cursului. Întreaga echipă de formatori a trebuit să îndure acest 

conflict, iar ședințele lungi erau centrate în jurul celor doi, și nu asupra participanților sau programului. 

Lucrul în Competiție 
În acest context, unul sau 

ambii colegi nu cred sau nu 

acceptă abilitățile celuilalt. 

Fiecare dintre ei încearcă să ia 

conducerea și să arate grupului, lui însuși sau celuilalt, cine este formatorul cel mai bun. Când unul face ceva 

”grozav”, celălalt răspunde cu ceva și mai ”grozav”, și așa mai departe... Atenția formatorilor este îndeptată spre ei 

înșiși și spre a fi mai bun decât celălalt, nu spre dezvoltarea grupului. Aceasta nu se întâmplă neapărat la nivel 

conștient, din observațiile mele se întâmplă de obicei fără ca indivizii să fie conștienți de ceea ce fac. 

Acesta este probabil modelul pe care l-am observat cel mai mult de-a lungul anilor. Se întâmplă cel mai des acelora 

dintre noi cu ego-uri consistente. Un formator cu care am lucrat căuta mereu modalități mai mari și mai bune de a 

prezenta activitățile grupului. Uneori părea că cel mai important lucru pentru el este să fie formatorul cel mai 

îndrăgit de grup, nu părea să conteze calitatea cursului. Acest lucru nu era făcut în mod conștient, dar orice făceau 

colegii lui, el trebuia să facă un pas în față, să îl facă mai mare și mai bun, și să fie mai creativ și mai energic. Cursul a 

devenit o competiție a personalităților, mai degrabă decât un mijloc de dezvoltare și de învățare a subiectului. 

Lucrul cu Scopuri Intersectate 
A lucra cu scopuri intersectate înseamnă ”să creezi o neînțelegere sau să 

acționezi unul împotriva celuilalt fără să intenționezi asta” (Webster’s 

Dictionary). Există o lipsă de comunicare între colegi. Formatorii au fost 

martori la o situație sau un incident și fiecare încearcă să îl rezolve în maniera 

sa, dar fără a înțelege ce încearcă celălalt să facă. Ambii formatori știu unde 

vor să ajungă, dar presupun că celălalt îl va urma pur și simplu sau va gândi în același mod. 
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Un alt aspect este atunci când formatorii deservesc un număr mare de grupuri mici, și fiecare dintre ei oferă 

informații ușor diferite sau chiar contradictorii fiecărui grup. Unul dintre formatori oferă o instrucțiune pentru o 

activitate și împarte participanții în grupuri mici. Al doilea formator circulă apoi printre grupurile mici dându-le în 

mod inconștient instrucțiuni contradictorii. Se creează confuzie, iar formatorii și grupul trebuie să rezolve totul 

înainte de a încheia activitatea. Cu toate că acest lucru nu are efecte catastrofale asupra participanților, iar aceștia 

pot finaliza sarcina, calitatea a ceea ce realizează este slabă și nu așa cum ar fi putut fi.  

Lucrul în Umbră 
Acest exemplu vede unul dintre 

colegi mult mai experimentat 

decât celălalt. Nu îl arată pe cel 

experimentat sprijinindu-l pe cel 

neexperimentat, ci îl arată pe 

formatorul experimentat dominând în toate aspectele legate de lucru. Acestea includ pregătire și timpul de formare 

propriu-zis. Formatorul experimentat este foarte vizibil, iar cel neexperimentat este fie invizibil sau eclipsat în tot 

ceea ce face. Rolul celui mai experimentat ar trebui să fie de a îl sprijini pe cel neexperimentat să încerce lucruri noi 

și să dobândească experiențe valoroase. 

Observam cândva un coleg formator lucrând într-un astfel de scenariu. Erau doar doi formatori. Cel mai 

experimentat domina total sesiunea, colegul ei ar fi putut la fel de bine să nu fie acolo. Era practic invizibil, 

secvențele lui din sesiune nu doar că erau minime, ci și eclipsate de experiența ei mai extinsă și de personalitatea ei 

expansivă. El stătea lângă flip chart, făcând mici eforturi sau chiar deloc, de a participa la proces sau în grup. Ea, pe 

de altă parte, era de neoprit, era complet absorbită în proces și angrenată în grup. Nici nu s-a gândit vreun moment 

că își exclusese complet colegul sau că ar fi avut vreo responsabilitate față de dezvoltarea lui. 

Lucrul ca Salvator 
Acest scenariu este foarte 

similar celui al Lucrului în 

Umbră. Diferența este că unul 

dintre formatori intervine în 

mod constant pentru a îl salva pe celălalt, fie că acesta are sau nu nevoie. De fiecare dată când unul dintre colegi 

începe să explice un exercițiu sau să predea o teorie, celălalt coleg intervine. Face asta fie în timpul explicației, fie 

repetă în propriile cuvinte după aceea cele spuse de primul formator. Nu există cooperare aici, dar nu este nici 

competiție, este o lipsă de încredere sau ego-ul unuia dintre formatori, care îl împiedică pe celălalt să fie capabil de a 

face orice lucru în mod eficient. 

Am experimentat asta cu o colegă acum câțiva ani. Abordarea ei față de lucru era mult mai orientată spre proces, iar 

la acel moment eu eram mult mai orientat spre sarcină. Împărțiserăm săptămâna de formare între noi, fiecare avea 

propria parte. De fiecare dată când era sesiunea mea, eu introduceam activitatea, treceam prin ea și apoi ajungeam 

la o discuția sau un debriefing. Și fără excepție, de fiecare dată când eu facilitam, ea adăuga ceva și apoi brusc 

ajungea să faciliteze ea discuția, iar eu eram pus pe tușă. De fiecare dată ea se gândea că eu mă luptam cu discuția și 

cum știa că ea se putea descurca mai bine, intervenea pentru a mă salva. Prin intermediul unor discuții pozitive între 

noi, după câteva sesiuni, am reușit să rezolvăm situația. 

Totuși, trebuie menționat că un Salvator poate fi și un model pozitiv. Dacă unul din formatori are probleme 

facilitând o discuție sau explicând o teorie sau un exercițiu, are nevoie ca cineva să intervină și să preia frâiele pentru 

un moment. Modelul pozitiv va prelua, dar atunci când vede sau primește un semnal că acum colegul lor este OK și 

vrea să continue, predă din nou frâiele așa cum se cuvine.  
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Lucrul cu un Hoinar 
În acest scenariu, formatorul este 

singur și fără sprijin din partea 

colegului. Unul dintre formatori 

explică o teorie sau instrucțiunile 

unui exercițiu, iar colegul său a 

dispărut. Uneori asta poate însemna că atenția colegului este în altă parte, uitându-se pe fereastră sau gândindu-se 

la cină. Uneori înseamnă că acel coleg se sustrage în mod fizic și pleacă undeva, de exemplu pregătind materialele 

pentru un alt exercițiu, dar tot în spațiul de curs. În oricare din cazuri, majoritatea grupului este atrasă de distragerea 

creată de coleg, mai degrabă decât de ceea ce face în acel moment formatorul principal. 

Cred că acesta este, pentru mine, unul din cele mai frustrante Modele. Susțineam o zi de dialog și îmi încheiasem 

partea mea din sesiune, stăteam acum ca membru al grupului. Unul din facilitatori prezenta niște aspecte 

importante privind elaborarea unei politici naționale de tineret. Colega sa – care stătea și ea în cerc cu grupul – s-a 

ridicat brusc, s-a plimbat de-a lungul cercului pentru a se îndrepta spre spatele zonei în care erau așezați 

participanții. Apoi a continuat să aranjeze scaunele, mesele și materialele de pe fundal, plimbându-se dintr-o parte 

în alta a camerei. 

Lucrul Împreună  
Lucrul împreună este o 

relație de lucru 

constructivă și pozitivă, 

care presupune mici conflicte și include o mică competiție între colegi - dar de nivel sănătos, și chiar – uneori – un 

salvator. Această relație este bazată pe a lucra împreună cu o comunicare puternică, verbală și nonverbală, și o 

dorință de a îl înțelege pe celălalt. Este bazată pe respectul pentru celălalt, pe dorința de a îl vedea pe celălalt 

dezvoltându-se, pe deschiderea spre a cere ajutor și a oferi sprijin, pe analizarea împreună a sesiunii, pe rezolvarea 

în comun a problemelor, pe disponibilitatea de a oferi și a primi feedback deschis și sincer, pe dezvoltarea 

programului și activităților în strânsă cooperare și așa mai departe... 

De când am folosit acest Model pentru prima dată la un curs de formare din februarie am auzit mai mulți colegi 

făcând referire la el. Una dintre colege a menționat că l-a folost pentru a analiza ce nu era în regulă cu relația ei de 

lucru cu colegii în timpul unui curs; a descoperit că „lucrau în paralel”. Reflectând asupra Modelului, ea și un alt coleg 

au reușit să facă schimbările necesare și și-au dezvoltat relația de lucru comună în mod constructiv, și astfel și 

calitatea muncii lor. O altă colegă mi-a explicat cum a folosit ea Modelul în faza de pregătire, atunci când urma să 

lucreze cu cineva cu care nu mai lucrase până atunci. L-au folosit pentru a deveni conștienți de potențialele 

probleme cu care s-ar putea confrunta în timpul cursului, dat fiind că erau colegi noi. Pe măsură ce au început să 

lucreze împreună, făcând referire la Model au fost capabili să identifice abordările negative pe care le foloseau, și să 

se racordeze rapid, prin discuții, unul la celălalt. Au avut un curs de mare succes. Există multe căi prin care lucrăm 

împreună, în perechi sau echipe; acest Model nu explorează fiecare dificultate pe care am putea-o întâmpina, dar 

acoperă unele din cele mai frecvente probleme întâmpinate. Majoritatea timpului nu ne gândim cum vom lucra cu 

alți oameni, pur și simplu presupunem că putem și că nu vor exista probleme. În realitate, trebuie să lucrăm la 

relațiile noastre de lucru la fel de mult ca la relațiile personale, și să fim în permanență conștienți de probleme pe 

măsură ce acestea apar. Acest Model poate fi folosit ca o reamintire a lucrurilor pe care tindem să le facem și care 

sunt greșite, care lucrează împotriva relațiilor de conlucrare de bună calitate. Modelul poate ajuta la îmbunătățirea 

muncii pe care o prestăm împreună cu colegii de lucru, și astfel la îmbunătățirea calității muncii pe care o livrăm 

participanților noștri. 

Bibliografie: Întrebările și afirmațiile sunt adaptate după - Younger, R. Wade. Arta Formării: Co-Facilitarea. Copyrights 

2005. www.fruitionpm.com 

http://www.fruitionpm.com/
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Roger Greenaway 

Introducerea lui Roger Greenaway în învățarea 

activă 
În plus față de colecția mea de videoclipuri despre Analiza activă 

de pe www.youtube.com, veți găsi unele videoclipuri noi (Action 

Replay, Storyline and Missing Person), pe care le puteți urmări 

gratuit pe http://activereviewing.com . Acestea sunt videoclipuri 

demonstrative din cursul meu online recent lansat, "Analiza 

Activă: ghid practic pentru formatori și facilitatori." – 

https://www.youtube.com/watch?v=NvVCgFDA  

 

Analiza Activă descrie cum facilitatorii pot îmbina universurile vorbirii și acțiunii într-o învățare bazată pe 
experiențe, prin folosirea acestor metode de învățare activă. 

 

 

(Roger Greenaway - http://reviewing.co.uk/actrev.htm#intro) 

ANALIZĂ = PROCESARE = REFLECȚIE = DEBRIEFING  

Analiza este învățare din experiență 
– sau oferirea posibilității celorlalți 
de a face acest lucru. Analiza te 
ajută să obții mai multe de la 
muncă, viață și recreere – cu atât 
mai mult cu cât ai abilitățile 
necesare de analiză care să 
corespundă aspirațiilor tale. 

 

Analiza este orice proces care te ajută să 

folosești experiența personală 

pentru învățarea și dezvoltarea ta. 

Aceste procese de analiză pot include:  

 reflecția asupra experienței 
 analiza experienței  
 a găsi un sens experienței  
 comunicarea experienței  
 reîncadrarea experienței 
 învățarea din experiență  

Termeni alternativi pentru analiză sunt 'procesare', 'debriefing' și 'reflecție'.  

Eu folosesc termenul de 'analiză' în următoarele două moduri:  
 Sensul 1: ANALIZĂ = ÎNVĂȚARE – procesul învățării din experiența însăși (ex. prin a ține un jurnal, a te confesa 

unui prieten, sau a discuta cu mentorul tău). 
Sensul 1 se referă la ceea ce face cursantul.  

 Sensul 2: ANALIZĂ = AJUTAREA CELORLALȚI SĂ ÎNVEȚE – procesul facilitării învățării din experiență pentru 
ceilalți (ex. prin a pune întrebări, a oferi feedback, sau a explora explicații alternative). 
Sensul 2 se referă la ce face facilitatorul.  

Interesul meu principal constă în acest al doilea sens al 'analizei', dar veți observa că multe din aceste abilități de 

'facilitare' (adresarea de întrebări, oferirea de feedback etc.) sunt, de asemenea, abilități utile pentru 'învățare'. Un 

'facilitator' bun își folosește propriile abilități de analiză (în sensul 2) pentru a dezvolta abilități de analiză (în sensul 

1) la ceilalți. Un facilitator bun va folosi de asemenea abilitățile de analiză (în sensul 1) ca parte a propriei dezvoltări 

profesionale continue. Și facilitatorii ar trebui să învețe din propriile experiențe! 

http://www.youtube.com/
http://activereviewing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NvVCgFDd4YA
http://reviewing.co.uk/actrev.htm#intro
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Atunci când cuvintele nu sunt de ajuns  

Scopul analizei este de a susține procesul învățării din experiență. Acest articol arată unele abordări active ale 

analizei, care oferă o cale de a avansa atunci când cuvintele nu sunt de ajuns, sau atunci când cuvintele ne încurcă. 

ANALIZA ACTIVĂ  

Analiza activă ne îmbunătățește capacitatea de a învăța din experiență. Majoritatea analizelor active sunt simple, de 

bază și directe. Folosite înțelept, pot anima și ascuți procesul analizei experienței.  

Integrarea universurilor vorbirii și acțiunii 
 A ne baza prea mult pe cuvinte ne poate îngrădi abilitatea de a învăța din experiență, oricât de articulat sau 

nearticulat credem că suntem. 

 Vorbirea și acțiunea tind să populeze două lumi distincte și separate, mai ales atunci când există o linie clară de 

demarcație între a face și a analiza. 

 Cu cât sunt mai separate aceste lumi, cu atât mai puțin probabil este ca învățarea din experiență să aibă loc. 

 Analiza activă aduce aceste două lumi mai aproape una de alta, îngustând distanța dintre teorie și practică. 

Beneficiile analizei active 
Beneficiile ce apar ca urmare a obiceiului de analiză activă pot include: 

 O învățare din experiență mai eficientă 

 O încredere sporită în translatarea 

cuvintelor în acțiune, încercarea unor 

idei, înfăptuirea unor decizii, și 

transformarea planurilor în realitate 

 Decizii ancorate în realitate și planuri de 

acțiune. Transferul învățării dintr-un 

curs este mai probabil să aibă loc atunci 

când planurile de viitor au fost repetate 

în timpul cursului.  

 Limbajul este mai probabil să fie folosit 

cu precizie, responsabil și cu 

sensibilitate. Atunci când limbajul și acțiunea nu mai sunt separate în mod 'sigur', calitatea comunicării poate 

doar să se îmbunătățească. 

Analiza activă completează metodele bazate pe discuții – nu le înlocuiește  
Există riscul ca analiza activă să fie văzută ca 'anti-limbaj' sau ca un atac asupra valorii analizei verbale. Este 

responsabilitatea formatorului să mențină un echilibru convenabil între limbaj, acțiune și alte medii care sunt 

folosite pentru analiză. Metodele de analiză activă pur și simplu extind gama de alegeri disponibile pentru învățarea 

din experiență. 

Pregătirea pentru analiza activă 

Stabilirea unor noi limbaje  
Este util să avem o gamă largă de opțiuni la dispoziție imediată atunci când analizăm. Dacă formatorul 

intenționează să folosească tehnici active în timpul unei recapitulări, o sesiune anterioară bazată pe comunicare prin 

acțiune poate pregăti grupul pentru folosirea unui 'limbaj activ'. 'Imaginile Active' sunt un exemplu de stabilire și 

folosire a unui nou limbaj:  
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IMAGINILE ACTIVE  

La un curs care are ca teme 'lucrul în echipă' și 'leadership-ul', fiecare membru al grupului poate fi rugat să ilustreze o 

imagine activă ideală a ' lucrului în echipă', prin direcționarea restului grupului într-o scurtă prezentare simbolică sau 

realistă. Aceste prezentări pot fi apoi adaptate cu ușurință în cursul analizelor ulterioare, pentru a ilustra cum 

lucrează grupul de fapt ca o echipă, și să reprezinte viziunile în schimbare ale oamenilor despre lucrul în echipă sau 

despre leadership. 

Stabilirea convențiilor  

Multe jocuri, exerciții de comunicare sau de mișcare pot fi folosite pentru a stabili o gamă de convenții care să fie 

folosite în timpul analizei. Urmarea cu strictețe a convențiilor poate fi la fel de vitală pentru succesul unei analize pe 

cât poate fi pentru succesul unui joc.  

Un grup care deja cunoaște numeroase convenții și a experimentat valoarea lor este mai probabil să fie mai receptiv 

atunci când astfel de convenții sunt re-introduse în timpul unei analize.  

Disciplina 'rundelor' sau a 'tăcerilor susținute', sau precedentul mișcării tuturor sau al înghețării în timpul acțiunii – 

acestea sunt doar câteva din convențiile care pot fi valoroase în timpul analizei.  

CONVENȚII PENTRU CONVENȚII 

Dacă o convenție este pur și simplu stabilită din oficiu (ex. oamenii stau întotdeauna în același loc și păstrează 

aceeași ordine în discuțiile de grup), atunci este puțin probabil ca analiza efectivă să demareze. Oferind convenții 

alternative disponibile dinainte, formatorii pot crea mai mult spațiu pentru manevră în timpul analizelor – atât 

pentru ei, cât și pentru participanți. 

Exemple de analiză activă  
Reluarea Acțiunii: re-înscenări de grup improvizate într-un eveniment de grup  

Reluarea Acțiunii constituie baza multor tehnici de analiză activă. Scopurile și variațiunile reluării acțiunii sunt 

nelimitate. Scopurile includ clarificarea a ceea ce s-a întâmplat (1-3 de mai jos), celebrarea a ce s-a întâmplat (4-5), 

investigarea a ce s-a întâmplat (6-9):  

1. menținerea tuturor membrilor grupului informați cu privire la ceea ce fac ceilalți (în mod special atunci când un 

grup a fost împărțit în unități mai mici în timpul unei activități) 

2. informarea celorlalți din afara grupului cu privire la un eveniment de grup (sau poate doar punerea în temă a 

formatorului în urma unui exercițiu independent) 

3. reconstruirea unui eveniment distant sau complex (pentru a ajuta oamenii să își amintească și să retrăiască 

faptele și sentimentele din cadrul unui eveniment)  

4. sărbătorirea unui succes (și aprecierea mai mare a ceea ce a contribuit la succes) 

5. ajutarea oamenilor să vadă partea serioasă a unui incident umoristic (sau vice versa) 

6. cultivarea unei agende (folosirea reluării acțiunii ca un motor de căutare al tematicilor de reluat)  

7. conștientizarea (aducerea în prim plan a unor puncte de vedere diferite și a unor neînțelegeri)  

8. centrarea pe tematici pe care participanții au avut dificultăți în a le recunoaște sau înfrunta în timpul activității  

9. analiza unei probleme (similar reconstruirii scenei unei crime)  

Pre-reprezentarea Acțiunii (sau repetiția)  

Pre-reprezentările (sau repetițiile) sunt o extindere naturală a reluărilor acțiunii. Acestea se concentrează pur și 

simplu asupra posibilităților mai degrabă decât pe evenimente trecute.  

Reprezentarea unor modalități alternative de acțiune ne face mai implicați decât discuția pe marginea lor, dar este 

mai puțin solicitant decât faptele reale. 

 pre-reprezentările creează ocazii rapide și convenabile pentru o a doua încercare (spre deosebire de cea de-a 

doua încercare aplicată în realitate). Ar putea exista mai puține distrageri de la problemele centrale.  

 pre-plays reprezentările creează ocazii de a experimenta alternative  

 indivizii pot schimba rolurile între ei, conducând la critici mai constructive...  
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Analiza prin Acțiune: testarea activă a teoriilor pe durata unei analize 

Membrii dintr-un curs vin cu teorii despre ce face un bun manager sau o echipă bună. Ei își înregistrează teoriile 

pentru a fi arătate, iar după realizarea unor sarcini de grup și primirea de feedback de la observatori, grupul va 

analiza dacă să e nevoie să își adapteze teoria sau/și practicile. 

Grupurile dezvoltă și teorii despre ei înșiși, și fiecare activitate poate testa astfel de teorii.  

Testarea teoriilor este un proces solid, dar grupurile se pot amăgi uneori. Analiza poate fi un moment de a examina 

oricare dintre aceste teorii (fie despre management, fie despre lucrul în echipă, fie despre natura și comportamentul 

propriului grup). Formatorii trebuie să fie atenți la ocaziile de a testa teoriile – în special pe cele suspecte. 'SCUZELE' 

oferă un astfel de exemplu.  

SCUZELE  

Un grup care era foarte dezorganizat după ce a ajuns într-un adăpost montan îndepărtat și simplu a venit cu o teorie 

despre ei, după analiza inițială din cabană. Aceasta suna în genul:  

"...era întuneric..."  

"...nu am mai fost aici până acum..."  

"...eram obosiți..."  

"...am fi gestionat asta mult mai bine într-un alt moment, sau într-o situație 'nouă', diferită..."  

După întoarcerea la centrul de formare, sosirea lor dezorganizată la cabană a fost analizată pentru a doua oară. De 

această dată, formatorul a făcut întuneric în cameră și a oferit grupului trei torțe după ce a împrăștiat prin cameră 

informații despre resursele cabanei, pe bucățele de hârtie.  

Această simulare a permis grupului o a doua încercare de a se organzia după sosirea la 'cabană'. Era o dezordine de 

nedescris. Cea de-a doua analiză (activă) a dezvăluit inadecvarea analizei inițiale (doar discutată) și a adus o 

explicație mai precisă a dezorganizării grupului.  

Runda de știri Extra: împărtășirea experienței individuale prin acțiune  

Aceasta este deosebit de utilă atunci când un grup a funcționat în unități mai mici sau se adună pentru a analiza 

experiențele individuale. În aceste situații (în care există multe noutăți de împărtășit), metodele verbale de analiză 

pot fi foarte consumatoare de timp. Nivelul de concentrare și interes poate fi scăzut atunci când vine vremea ca 

ultimele persoane din grup să își spună povestea.  

Una din modalitățile de a menține oamenii 'implicați' este de a-i invita pe ceilalți să joace povestea pe măsură ce 

este spusă. O persoană joacă sau mimează rolul naratorului, iar ceilalți preiau rolurile oricăror obiecte însuflețite sau 

neînsuflețite care apar în narațiune. Asta poate deveni epuizant sau haotic! Poate deveni atât de solicitant din punct 

de vedere fizic, încât în loc de a aduce povestea la viață, povestea se pierde pe măsură ce grupul se concentrează 

asupra provocării de a o pune în scenă. Mai consumator de timp, dar mai controlabil (dacă se dorește), este de a 

oferi timp individual de a se pregăti reprezentații în subgrupuri. Fiecare reprezentație poate fi organizată astfel încât 

să includă (spre exemplu) 2 momente la înălțime, 2 momente slabe, 2 aspecte interesante și 2 elemente de învățare. 

Împărtășirea experienței de lucru prin acțiune  

Indivizii își pot reprezenta experiența la lucru sau 'problema la locul de muncă' prin punerea în acțiune folosind 

grupul. Resursele de rezolvare de probleme ale grupului pot fi apoi exploatate de ceilalți membri ai grupului, oferind 

alternative prin acțiune.  

"ARATĂ-MI O CALE MAI BUNĂ"  

Un formator era nemulțumit de întâlnirea sa introductivă cu un nou grup. Câteva zile mai târziu, a invitat membrii 

grupului să pună în scenă modalități alternative de a  începe cursul, fiecare luând pe rând rolul formatorului. 

Formatorul a descoperit o gamă mai largă de opțiuni și a primit sfaturi utile atunci când grupul a discutat despre 

adecvarea lor.  
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Această metodă poate ajuta oamenii să dezvolte planuri constructive de acțiune. Reprezentările simbolice și 

abstracte ale muncii pot uneori să ofere un mijloc mai eficient de împărtășire decât reprezentările realiste, dar 

ambele abordări au valoarea lor. 

Răspunsul instantaneu (prin reconstituire)  

Aceasta este o metodă de a promova înțelegerea între grupuri sau subgrupuri. Grupul A are o teorie, poate niște 

resentimente, despre Grupul B, care se leagă de un incident anume. Grupul A acum reconstituie incidentul ca și când 

ei ar fi Grupul B, în prezența Grupului B. 

De îndată ce Grupul A a terminat, Grupul B răspunde cu versiunea lor despre ce s-a întâmplat. Deoarece această 

replică este spontană, este foarte probabil ca dialogul dintre grupuri să fie onest și deschis, iar grupurile să învețe 

unul despre celălalt fără să cadă în devensivă sau justificare.  

Pentru a nivela lucrurile, exercițiul trebuie repetat, de această dată începând cu Grupul B care va reconstitui un 

incident ca și când ar fi Grupul A. 

Evaluarea Activă  

Prezentarea unor cadouri mimate unul celuilalt poate valora mai mult decât o mulțime de cuvinte. Aceastea tind să 

fie mai apreciate și mai sincere decât 'cadourile' verbale. Explicațiile verbale ale unor daruri simbolice sunt 

recomandate atunci când există riscul unei neînțelegeri! 

A acționa asupra evaluării  

"VOI ÎNCERCA SFATUL TĂU" 

Un grup era condus de un manager într-o expediție montană, și a primit o evaluare consistentă și constructivă. 

Câteva zile mai târziu, a pus în scenă o reconstituire a expediției în care a încercat sfaturile oferite de grup.  

Tehnici de căutare  

Unele tehnici de analiză activă pot fi surprinzător de eficiente ca timp. Unele tehnici put și simplu oferă moduri 

rapide și ușoare de a afla despre ce merită să se vorbească (chiar dacă pot fi folosite de asemenea pentru alte 

scopuri de analiză). Printre aceste 'tehnici de căutare' se numără:  

 Graficul Fericirii la nivelul Înălțimii Capului în care indivizii își arată starea moralului lor în anumite momente din 

timpul unui exercițiu anterior, prin înălțarea capului la o anumită înălțime față de podea. 

 Alinieri. Atitudini, comportamente și contribuții pe durata unui exercițiu se pot revela ușor prin alinerea în 

funcție de, să zicem, entuziasm, seriozitate, satisfacția la locul de muncă etc.  

 Ca alternativă, atitudinile din cadrul grupului pot fi demonstrate prin sculpturi umane, în care centrul și periferia 

camerei corespund centrului și periferiei grupului.  

În toate tehnicile de acest tip, indivizii se pot așeza și pot avea opțiunea de a îi muta pe unul sau pe mai mulți (poate 

chiar pe toți) din ceilalți membri ai grupului. 

Puncte Cheie (concluzie) 

1) Analiza activă ca normă de grup  

Tehnicile de analiza activă nu trebuie privite drept proprietatea doar a formatorului.  

O dată ce un grup se familiarizează cu utilizarea limbajului activ și a convențiilor active, apoi amestecul dintre 

discuții și acțiune poate deveni normativ – oferind tuturor ocazii ample de a-și însufleți, extinde sau îmbogăți 

analizele. 

2) Experiențele holistice necesită analizele holistice 

Dacă experiențele care sunt analizate sunt holistice, mai degrabă decât pur cerebrale, atunci are sens să oferim 

mijloace și metode de analiză care sunt moduri de exprimare adaptate acestor experiențe multifațetate, holistice. 

Dacă modurile de exprimare a analizei se bazează doar pe discuții, atunci aspectele mai puțin discutabile ale 
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experienței vor rămâne neabordate, netrecute în revistă și nedescătușate. Surse importante de putere, energie și 

înțelegere profundă vor rămâne neglijate și nefolosite. 

3) Este dificil să găsești cuvinte pentru a exprima...  

Oamenii intervievați în urma dezastrelor se luptă să găsească cuvinte care descriu în mod adecvat sentimentele lor. 

Formarea bazată pe experiență desigur nu trebuie să expună oamenii la o astfel de traumă, dar principiul este 

același: experiențele noi și intense, oricât ar fi de traumatice sau de plăcute, ne provoacă să găsim modalități 

adecvate de a ne exprima. Învățarea bazată pe experiență (mai ales atunci când se bazează și pe aventură) creează 

experiențe care pot fi foarte bogate, extinse, intense, confuze sau complexe. Dacă se dorește ca experiența să aibă 

calitatea maximă a impactului asupra învățării, atunci trebuie completată prin metode de analiză care sunt capabile 

de a aborda profunzimea, esența și bogăția experienței originale. 

4) Setul de instrumente al analistului  

Tehnicile de analiză activă și creativă trebuie văzute ca instrumente de bază din setul analistului, dar nu vor înlocui 

niciodată nevoia de a folosi tehnici verbale abile și imaginative, și de facilitare a discuțiilor de grup. Tehnicile de 

analiză activă au multe scopuri. În toate etapele ciclului de analiză există tehnici active care pot contribui la procesul 

de analiză, de ex. prin stabilirea faptelor, prin exprimarea sentimentelor, prin examinarea concluziilor și prin 

explorarea viitorului. 

O versiune anterioară a acestui articol a apărut în Bulletin, Group Relations Training Association (1983). Versiunea 

curentă a fost revizuită în 1996 ca suport de curs pentru formarea abilităților de analiză. Include referiri la materiale care 

apar în ghidul 'Playback: A Guide to Reviewing Activities' (1993), publicat de Duke of Edinburgh's Award în colaborare 

cu Endeavour Scotland, și scris de Roger Greenaway.  

Ghidul Aanalizei Active Active Reviewing ~ un articol de Roger Greenaway 

http://reviewing.co.uk/actrev.htm#intro#ixzz3jXzlCClj 

de Roger Greenaway - http://reviewing.co.uk/actrev.htm#intro 
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Un bun design al exercițiilor de formare constă în oferirea unei experiențe atrăgătoare pentru participanți. 

Exercițiile de învățare experiențială au fost folosite în diverse domenii, de la cursurile de formare în spații închise 

până la aventuri în aer liber și multe altele, vreme de decenii. Cercetări din toată lumea din aceste domenii arată 

importanța de a include activitățile de debriefing pentru a-i ajuta pe cursanți/participanți să ia în considerare 

ceea ce s-a învățat și cum se pot conecta acele învățături cu învățarea anterioară și cu experiențele din practică. 

Scopul acestei descrieri profesionale pentru formatori este de a explora aceste modele de debriefing și de a 

prezenta o varietate de metode pe care formatorii și facilitatorii le pot folosi pentru a include debriefing-ul în 

exercițiile lor de formare. 

Introducere 
Corespunzător schimbării de direcție dinspre formarea tradițională spre cea progresivă (sau orice tip de educație), a 

existat o tranziție a ceea ce se consideră a fi un design al exercițiilor bune. Exercițiile tradiționale sunt axate pe 

adresarea unei serii de întrebări pentru a obține o recompensă în cadrul exercițiului. Aceste exerciții funcționează 

mai degrabă ca instrumente de evaluare, dar au un rol nesemnificativ în a inspira participanții. Modelul învățării 

experiențiale se bazează pe folosirea simulărilor sau a altor activități care predau prin a determina participanții 

să facă ceva în loc de a-și dovedi cunoștințele despre ceva. De exemplu, un exercițiu de leadership tradițional 

poate cere participanților informații brute despre stiluri de leadership sau sarcini, în timp ce un exercițiu de învățare 

experiențială poate pune participanții în rolul de lider într-o situație specifică – predominant abstractă – în care este 

chemat să ajute la investigarea unui conflict de echipă în care jucătorul explorează, prin experimentare, reacții 

corespunzătoare sau greșite. Aceste spații experiențiale permit joaca și asumarea riscurilor și încurajează 

cursanții să continue explorarea subiectului în afara exercițiului. Modelele de învățare experiențială a exercițiilor 

militare, de experiențe în aer liber prin aventură, și cursurile de formare din companii, toate includ debriefing-ul ca 

parte a activităților de învățare experiențială. 

John Dewey, unul dintre cei mai influenți gânditori din teoria educațională, a argumentat că educația este 

combinația dintre experiență și reflecție. Această teorie a fost reprezentată prin conceptele exercițiilor 

experiențiale și simulărilor prin tehnici cunoscute drept analiză sau debriefing, care încurajează cursanții să 

proceseze mintal experiența. 

 

Oamenii nu învață din experiență; învață din a reflecta asupra experienței lor. 
Sivasailam Thiagarajan 

 

Dacă ne uităm la cursurile livrate în lucrul cu tinerii de mulți “formatori”, exercițiile educaționale experiențiale nu 

includ o componentă de debriefing sau aceasta nu este livrată în mod corespunzător. La finalul experienței, 

exercițiul se încheie pur și simplu, și va urma un altul. Aceste programe sunt mai degrabă imitații sau doar niște 

evenimente distractive, decât cursuri de formare axate pe dezvoltarea unor competențe. Participanții se pot bucura 

de ele, dar ce vor învăța din ele – mai ales dacă suntem de acord cu afirmația lui Thiagarajan, de mai sus. 

Concentrați-vă pe debrief – exercițiul este doar o unealtă pentru a crea o situație pe care să poți construi un debrief 

cu participanții. Dacă aceste exerciții experiențiale nu conțin nici o activitate de debriefing, atunci se pierde o ocazie 

semnificativă de a crea o experiență plină de înțelesuri și educativă.  
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Importanța debriefing-ului 
Există două asumpții la baza importanței acordate debriefing-ului – aceea că activitatea a afectat participantul 

(participanții) într-un mod care solicită o sondare mai aprofundată și că există un proces necesar pentru a ajuta 

participantul prin intermediul acelei sondări.  

Dacă unul dintre scopurile exercițiului experiențial este de a crea o experiență de învățare de succes, atunci dacă 

acest scop va reuși, supozițiile acestea se vor dovedi valabile. Conform introducerii unui articol numit Exerciții de 

Învățare Experiențială: Un Ghid Practic și Teoretic pentru Succes, publicat în Jurnalul de Management în Educație din 

1998, debriefing-ul activităților de formare trebuie să “integreze în experiențe concepte și aplicații care sunt 

transferabile în alte contexte, în afara sălii de curs”. Aceste procese “încurajează cursantul să reflecteze, să 

descrie, să analizeze, și să comunice ceea ce au experimentat recent”. Rezultatul unui proces de debriefing este 

acela că participanții descoperă conexiuni semnificative între activitate și propria lor viață (practică 

profesională), sporind astfel învățarea care derivă dintr-un exercițiu experiențial. 

Debriefing-ul este un element decisiv deoarece ajută cursanții să exploreze ce s-a întâmplat, să vorbească despre 

experiențele lor, să dobândească o înțelegere profundă, să reducă emoțiile negative privind anumite aspecte ale 

activității și să lege activitățile de situații din viața lor de zi cu zi. Un exercițiu de simulare sau de formare care 

decurge slab poate fi totuși o bună experiență de învățare atunci când un formator/facilitator cu experiență acordă 

timp pentru debriefing-ul corespunzător al activității. În mod asemănător, chiar dacă exercițiul educațional 

experiențial nu are atâta succes într-un grup pe cât se aștepta, exercițiile de debriefing pot ajuta participanții să ia 

totuși câte ceva din experiență. Din experiența noastră, exercițiile eșuate oferă o bază mult mai bună de învățare 

decât cele reușite. Ca formator, nu vă temeți dacă grupul a ratat ținta, vor obține mai multe! 

Modele de debriefing 
Există un număr mare de modele pentru debriefing care au fost prezentate și rafinate de-a lungul anilor. Unul din 

modelele prezentate pornește de la clasificarea (taxonomia) lui Benjamin Bloom și susține că un debriefing care 

începe de la un nivel prea ridicat al clasificării poate eșua. În schimb, acest model începe cu activități centrate asupra 

discuțiilor între participanți despre ce s-a întâmplat în eveniment, care se bazează pe nivelul de Cunoștințe și 

Înțelegere. După aceea, facilitatorul încurajează participanții să exploreze felul în care grupul a dus la îndeplinire 

evenimentul, care derivă din nivelul de Aplicare și Analiză. Apoi, participanții discută alte soluții posibile la 
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provocările din secțiunea de Sinteză a procesului. În final, în stadiul de Evaluare și Opinie, cursanții sunt pregătiți să 

discute cât de bine s-au descurcat în activitate.  

Un alt model cunoscut, al lui David A. Kolb, consuce cursanții prin mai multe stadii, de la experiență la învățare. 

Primul stadiu este centrat pe ce au simțit și au experiențiat cursanții în timpul evenimentului. Cel de-al doilea 

stadiu introduce alte puncte de vedere prin implicarea experienței unui individ în experiențele celorlalți. Cel de-al 

treilea stadiu determină cursanții să relaționeze conceptele din activitate cu alte concepte învățate anterior în 

cadrul cursului de formare și să ia în considerare cum poate fi extinsă activitatea. Cel de-al patrulea stadiu este axat 

pe oferirea posibilității cursanților de a face legătura dintre activitate și lumea reală. Acest lucru poate apoi să 

conducă la o dorință tot mai mare de a avea mai multe experiențe, care va demara un nou ciclu de învățare 

experiențială. 

Roger Greenaway a mai rafinat acest model pentru a-l face mai ușor pentru formatori și facilitatori să și-l 

amintească și să-l aplice (se poate numi modelul 4 E). Secvența lui de analiză activă în patru stadii începe cu 

Experiența, în care cursanții reflectează și discută despre activitățile care au avut loc. Următorul stadiu este cel de 

Exprimare, în care cursanții analizează emoțiile pe care le-au resimțit în timpul procesului. Urmează etapa de 

Examinare din model, în care cursanții sunt încurajați să se detașeze mental de experiență pentru a privi, mai 

holistic, ce s-a întâmplat și cât de bine au mers lucrurile. În final, faza de Explorare îi pune pe participanți să se 

gândească la viitor și la cum activitatea poate fi asociată cu realitatea. 

Sivasailam Thiagarajan îmbină idei din aceste modele și le extinde în modelul lui foarte cunoscut de debriefing. 

Sunt șase stadii în procesul său de debriefing, care urmează unei simulări sau unei activități de învățare 

experiențială. În primul, cursanții explorează cum se simt în urma activității. Multe activități pot include stres, 

conflict, sau situații negative, așa că este important să permitem cursantului să exprime astfel de emoții. În cel de-al 

doilea, grupul explorează ce își amintesc că s-a întâmplat pe parcursul activității. În cel de-al treilea, participanții 

explorează ce au învățat în timpul activității. În cel de-al patrulea, cursanții leagă învățarea respectivă de propriile 

experiențe din lumea reală sau de alte lucruri pe care le-au învățat înainte. În cel de-al cincilea, cursanții iau în 

considerare ce s-a întâmplat și cum ceea ce au învățat ar putea fi aplicat într-un context diferit. În cel de-al 

șaselea, cursanții elaborează un plan cu următorii pași. 

Toate aceste modele indică activități cheie care trebuie să aibă loc în urma unei activități experiențiale, care sunt 

descrierea, analogia/analiza, și aplicarea.  

Comentariu despre auto-facilitare — realizarea debriefing-ului de cineva din grup. Recenzia literaturii arată rapoarte 

ale unor diferite încercări de auto-evaluare cu rezultate mixte, cu toate că pare să existe un model comun de succes 

centrat pe utilizarea instrumentelor de auto-evaluare. Așadar, acest concept de instrumente create de experți care ajută 

cursanții să își evalueze propria performanță prin reflecție este unul important pentru elaborarea de instrumente de 

debriefing facilitate prin exercițiul educațional. Putem afirma că un formator extern poate gestiona procesul mult mai 

bine decât grupul însuși sau decât cineva din grup. 

Aplicarea modelelor de debriefing 
În grupul tipic de formare, este la latitudinea formatorului să propună un debriefing al folosirii unui anumit exercițiu, 

simulare sau activitate. Dacă este prezentat în mod corespunzător, acest debriefing ajută participanții să 

demonteze activitatea și apoi să o conecteze în modelele lor mintale. Fără acest timp pentru debriefing, eficiența 

activității ar putea fi foarte mult diminuată, deoarece unii cursanți vor privi activitatea ca un eveniment de sine 

stătător și nu o vor conecta în mod corespunzător cu alte aspecte ale cursului.  

Comentariu despre E-learning – Majoritatea exercițiilor e-educaționale și simulărilor nu includ debriefing-ul ca parte a 

activității. Unele dintre ele vor include evaluări bazate pe cunoștințe precum testele, pentru a evalua învățarea, dar 

acestea nu țin locul unei activități adecvate de debriefing.  
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Nivelul de energie 

Dacă după o zi lungă de formare încă te simți plin de energie înseamnă 

că te-ai descurcat bine. Și invers, dacă te simți epuizat și cu un nivel 

scăzut de energie, înseamnă că ceva nu a mers bine și că trebuie să 

cauți motivele. Acestea pot fi interne sau externe: 

Intern – lipsa de stăpânire a subiectului, stânjeneală, pregătire 

insuficientă, încercarea de a controla prea multe elemente etc. 

Extern – grup demotivat, comportamente de sabotaj din partea unor 

participanți, conflicte în grup, lipsa de sprijin din partea colegilor etc.  

Activitățile de debriefing nu au un răspuns “corect”, ci sunt folosite mai degrabă pentru a ajuta 

cursanții să își exploreze și să își exprime sentimentele cu privire la o experiență.  

Schimbarea Mediului 

Atunci când vorbim despre 

debriefing-ul unui exercițiu în aer 

liber, de exemplu, prezentăm 

importanța faptului de a ține 

debriefing-ul într-un alt spațiu 

fizic decât cel al activității. 

Motivul pentru care facem 

acest lucru este de a deplasa 

atenția de pe o stare de acțiune 

pe o stare de reflecție. Dacă 

luăm în considerare acest lucru, 

din perspectiva exercițiului 

înseamnă că procesul de 

debriefing trebuie să fie într-un alt 

cadru decât exercițiul sau spațiul de desfășurare al acestuia.  Conceptul de 

fond este cel de a determina cursantul să facă, mintal, un pas înapoi de la spațiul unde a avut loc activitatea, pentru 

a reflecta asupra experienței și a o conecta cu  propria viață. 

Una dintre provocări este aceea de a prezenta aceste activități într-o formă în care să fie separate de exercițiu, așa 

încât grupul să poată păși mental în afara situației și să se implice în debriefing, dar în același timp să fie 

prezentate într-o formă care stimulează participantul, pentru ca acesta să nu renunțe pur și simplu la exercițiu. Una 

dintre metodele de a face acest lucru este de a schimba realitatea care cuprinde învățarea din exercițiu. Spre 

exemplu, dacă grupul explorează conceptul de Siguranță într-un cadru de îngrijire medicală în spital, debriefing-ul 

poate avea loc în mediul biroului directorului sau al sălii de ședințe a doctorilor. Dacă activitatea s-a petrecut în 

domeniul vorbitului în public despre Criză, debriefing-ul ar putea avea loc cu un jurnalist care acum raportează 

povestea. O altă metodă este de a schița exercițiul cu un personaj de “instructor” care prezintă activitatea și apare 

pe tot parcursul exercițiului pentru a conduce activități de debriefing. 

Odată ce s-a stabilit noul mediu pentru activitățile de debriefing, cei care planifică exercițiile educaționale 

experiențiale pot selecta diferite idei de debriefing ca punct de pornire, de la care să înceapă să construiască un set 

coerent de activități. Indiferent ce metode de debriefing sunt alese, conceptul cheie care stă la baza alegerii este de 

a ruga cursantul să descrie ce s-a întâmplat, să își analizeze performanța și de a îl încuraja să discute despre cum s-ar 

putea aplica această experiență în lumea reală. 

Exprimarea Emoțiilor și Descrierea Activităților 

În orice activitate experiențială care poate avea 

încărcătură emoțională pentru participant(i), este 

important să le oferim ocazia să își exprime 

sentimentele. Dacă emoțiile sunt puternice – ceea ce are 

o conotație pozitivă într-o situație de formare – atunci 

persoanei îi va fi greu să digere celelalte aspecte ale 

procesului de debriefing. O cale prin care putem ajuta 

persoana să își exprime emoțiile este printr-o cronologie 

a emoțiilor. Această cronologie poate consta în reperele 

semnificative ale activității și într-un set de ilustrații 

reprezentând diferite emoții. Cursantul poate apoi să 
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așeze ilustrațiile pe diferite părți ale cronologiei, și să facă însemnări privind aspectele activității care i-au trezit acele 

sentimente. Acest exercițiu de debriefing îl va ajuta pe participant să vadă cum i s-au schimbat sentimentele pe 

parcursul activității. 

O metodă tradițională de a reflecta este cea de a determina cursantul să își înregistreze atât sentimentele cât și 

activitățile printr-un jurnal. Acest jurnal poate fi integrat în exercițiu, sau poate fi o componentă care se printează 

înainte de începerea exercițiului și folosită de-a lungul exercițiului. Dacă nu oferim un context în care să scrie, acest 

lucru poate conduce fie la revelații strălucite fie la gânduri încâlcite; va fi mai eficient pentru debriefing să oferim 

ghidaj în completarea jurnalului. Un jurnal este un carnețel în care cursantul își notează descoperiri, emoții, dar și 

propriile reflecții și revelații. La finalul experienței, persoana poate privi înapoi la jurnal pentru a reflecta asupra 

momentelor cele mai importante. Într-un spirit similar, un jurnal al incidentelor critice (pe teme de siguranță) este 

folosit pentru a da șansa cursantului de a reflecta în profunzime asupra punctelor cheie din cadrul experienței.  

Una din metodele de a inspira reflecția este aceea de a crea imortalizări pe ecran care reprezintă momentele critice 

din activitate. O metodă mai sofisticată este de a realiza fotografii sau chiar clipuri video din exercițiul propriu-zis 

cu participantul, arătând succesele și eșecurile personajului său. Cursantul poate apoi să urmărească aceste 

imortalizări singur sau într-un grup mic și apoi va fi rugat să aleagă una și să reflecteze asupra ceea ce se petrecea și 

cum se simțea în acel moment. 

Explorarea a ce s-a Învățat 

O tehnică de debriefing este reflecția în parteneriat, în care perechi de cursanți trec prin experiența debriefing-ului 

unul împreună cu celălalt. Într-un exercițiu experiențial cu un singur jucător, parte din el se poate realiza cu un 

partener simulat. Cursantul analizează performanța unuia sau mai multor “parteneri” și evaluează acea performanță 

și o compară cu cea proprie. Acest lucru va forța participantul să se gândească mai mult la ce presupune o 

performanță bună și să ia în considerare modurile în care oameni diferiți ar putea aborda aceeași sarcină. 

O altă metodă de auto-reflecție și evaluare este de a ruga persoana să își noteze învățarea printr-o serie de 

rezultate sau întrebări specifice. Notarea se poate face pe o scală simplă de la 1-5 sau 1-10, unde 1 înseamnă “Simt 

că nu am învățat nimic”, iar un scor de 5 sau 10 înseamnă “Simt că am învățat multe”. După răspunsuri de 1 sau 10, 

se poate adresa o întrebare de follow-up pentru a sonda mai în profunzime. Celălalt avantaj al acestei metode este 

că formatorii pot privi rezultatele acestor întrebări pentru a învăța cum percep participanții eficiența activității. 

Relaționarea altor Experiențe cu Învățarea anterioară 

Dacă exercițiul este format dintr-o serie de activități, fiecare dintre ele construindu-se pe celalaltă, atunci o strategie 

este de a lua o pauză de la activitate între secțiuni și a ruga membrii grupului să reflecteze la ce au învățat și cum se 

leagă succesul sau eșecul lor de ceea ce s-a învățat anterior. Acest lucru se poate realiza pe structura completării 

jurnalului, descrisă anterior, în care persoana reflectează asupra celor înscrise anterior, iar apoi continuă jurnalul. 

Pentru a determina cursantul să reflecteze asupra modului în care această activitate se leagă de experiențele 

anterioare, de viață și educaționale, oricare dintre metodele de mai sus sunt potrivite pentru a documenta ceea ce s-

a învățat, și pot fi folosite ca punct de pornire pentru o altă activitate de debriefing. Pentru fiecare situație 

importantă, documentată anterior de către participant, se poate pune o întrebare de follow-up, pentru a îndemna 

oamenii să reflecteze asupra altor lucruri pe care le-au învățat sau experimentat în trecut și care i-au ajutat să facă 

față acelei situații în cadrul activității. 

Cum se poate Aplica Învățarea în alte Contexte 

O ocazie de a explora cum să aplicăm învățarea în alt context vine din a pune întrebări despre situații anterioare. Un 

exercițiu de follow-up îi poate întreba pe participanți ce alte situații din viață în care ceea ce au învățat poate fi 

folositor, sau situații trecute în care s-a aflat cursantul, în care cunoștințele dobândite din exercițiu i-ar fi fost de 

folos. O abordare diferită este de a întreba persoana despre ce alte tipuri de oameni ar găsi aceste subiecte 
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valoroase. Mai degrabă decât să numească alți oameni, cursantul poate fi încurajat să scrie un e-mail fals fie unei 

persoane reale, fie uneia fictive, convingând-o că acea activitate de învățare i-ar fi de folos. 

O altă metodă de a determina grupul să se gândească la cum pot fi aplicate lecțiile învățate în alte domenii este de 

a-i pune în rolul unui  designer de exerciții. Cursanții sunt invitați să se gândească la o idee de exercițiu care ar lua 

lecțiile învățate în activitatea pe care tocmai au încheiat-o și să permită unei alte persoane să învețe cum să aplice 

acele lecții într-un alt mediu. Oferind participantului ilustrații variate pe care să le includă într-un document de 

design al unui exercițiu, creativitatea sa poate fi direcționată spre alte orizonturi, diferite de cele pe care le-ar oferi 

un document de tipul unui text simplu. 

O modalitate mai simplă, dar mai puțin solicitantă de a determina oamenii să se gândească la alte contexte pentru 

cele învățate este cea de a cere persoanei să selecteze trei-cinci situații dintr-o listă lungă de situații prestabilite în 

care învățarea ar fi de folos. Scopul cursantului este de a selecta cinci dintre cele mai comune situații selectate de 

ceilalți participanți, în care învățarea ar fi de folos. Selectând situațiile, află câți dintre ceilalți participanți au selectat 

acea situație. Aceasta le va oferi o varietate mare de lucruri de luat în considerare, în afara celor la care s-ar fi putut 

gândi ei înșiși.  

Planificarea următorilor Pași 

O modalitate de a ajuta cursanții să se gândească la ce pași să facă în continuare este prin analogiile de fotografii. 

Grupul poate primi un set de imagini inspiraționale și i se poate cere să o aleagă pe cea care crede că reprezintă 

modul în care va prelua și continua ceea ce s-a învățat aici. După selectarea unei imagini, va explica de ce acea 

imagine a fost semnificativă. Poate fi de asemenea o mișcare bună pentru cursant de a vedea motivele pentru care 

și ceilalți au selectat aceeași imagine, sau de a afla și alte răspunsuri. Aceasta oferă o conexiune cu ceilalți membri ai 

grupului care au făcut activitatea într-un alt moment.  

O altă activitate de a reflecta la viitor este și solicitarea ca 

fiecare participant să scrie o scrisoare a unui fan către el 

însuși, un an mai târziu. Această scrisoare trebuie să 

vorbească despre experiență, despre ceea ce s-a învățat și 

cum a aplicat cursantul aceste lucruri în viața sa. În loc 

de o scrisoare, se poate înregistra un video pe care 

cursantul îl înregistrează pentru sine în viitor. 

Scrisoarea poate fi mai apoi trimisă persoanei după 

un an sau câteva luni mai târziu.   

 

 

Simularea unui Group 

Unul dintre cele mai puternice aspecte ale debriefing-ului este acela că permite fiecărui participant să ia ceea ce 

a interiorizat din activitate, să împărtășească asta cu ceilalți și să învețe de la ceilalți. În câteva din celelalte 

activități enumerate aici, unele din influențele din partea celorlalți participanți, fie ele reale sau simulate, sunt 

integrate în activitate. Cu toate că este solicitant, poate fi destul de valoros să aduci în discuție puncte de vedere 

diferite și să informezi persoana că gândurile sale vor fi împărtășite cu ceilalți.  
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Concluzii 
Prin includerea mai multor activități de debriefing într-un exercițiu experiențial, experiența de învățare poate fi mai 

eficientă. Aceste elemente de debriefing în cadrul exercițiilor pot sprijini de asemenea formatorii care doresc să 

folosească aceste exerciții ca suplimente pentru acasă la lecțiile din sala de curs, pentru a se asigura că participanții 

trec prin procesul important de debriefing. În timp ce formatorii și designerii de cursuri online pot beneficia major de 

rezultatele unui debriefing, este important să ne asigurăm că participanții știu cum va fi folosit debriefing-ul lor. 

Orice debriefing trebuie să se concentreze pe cel puțin trei elemente – ce s-a făcut în activitate, cât de bine a 

funcționat activitatea pentru grup, și cum se pot aplica cele învățate. Este important să existe o schimbare în 

spațiul exercițiului de la experiență la activitatea de debriefing, așa încât participantul să poată realiza schimbarea 

de la a face la a reflecta. Oferirea unor modalități prin care cursanții să interacționeze unii cu ceilalți în moduri 

sincrone sau asincrone va conduce la o experiență de învățare mai bogată. Rezultatului unui debriefing de succes 

este acela că atât participantul cât și formatorul obțin mult mai multe din exercițiul original. 

Bazat pe pasaje din D. Kolb, S. Nicholson, J. Dewey, R. Greenaway și S. Thiagarajan 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 
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În articolul de mai sus termenul de debriefing este folosit pentru a face referire la un proces general de reflectare asupra activităților  

experiențiale. Aici, termenul de Debriefing este folosit ca nume al unei metode specifice pentru procesul de reflecție. 

Debriefing-ul este discuția de grup structurată, despre emoții, învățare și aplicarea oportunităților generate 

de un anumit exercițiu. 

Rezumat 
Exercițiile de învățare experiențială pot fi împărțite în trei faze: informare - livrare - debriefing. Aici puteți găsi 

procesul profesionist de debriefing. 

Există numeroase școli și guru cu diferite abordări despre cum se face debriefing-ul. Aici este descris modelul cu 6 

faze. Sunt trei pași și șase faze în cadrul discuției cu participanții. Puteți citi modelul cu șase faze pentru a vă 

structura întrebările de debriefing. 

Procedura de Livrare 
Note pentru formatori de la autor (Sivasailam 'Thiagi' Thiagarajan) despre modelul de debriefing: 

"Cred cu tărie în acest principiu și îl predic tuturor. Pentru mine, toate activitățile de învățare experiențială (simulări, 

jocuri de rol, aventuri în aer liber și alte lucruri de acest gen) oferă doar un pretext pentru sesiunile de debriefing. Trebuie 

să conduci o sesiune de debriefing pentru a-ți ajuta participanții să reflecteze cu privire la experiențele lor, să le 

relaționeze cu viața reală, să descopere noi înțelegeri de profunzime și să le împărtășească unii cu ceilalți. Debriefing-ul 

te ajută de asemenea să destinzi activitatea de învățare, să reduci reacțiile negative printre participanți, și să crești 

numărul revelațiilor. 

O dilemă majoră în debriefing este cum să menții un echilibru între structură și cursul liber. Eu sugerez să vă pregătiți 

câteva întrebări înainte de sesiunea de debriefing. În timpul debriefing-ului propriu-zis, încurajați și exploatați 

comentariile spontane din partea participanților. Dacă conversația degenerează într-un flux al conștiinței întortocheat, 

întoarceți-vă la lista de întrebări pregătită. Eu folosesc un model cu șase faze pentru a structura întrebările de 

debriefing. Iată câteva indicații pentru fiecare fază a acestui model". 

 

Pași ai Debriefing-ului 

Pasul 1: Emoții, reacții 
 Cum vă simțiți? 

 Ce s-a întâmplat?  

Pasul 2: Învățarea 
 Ce ați învățat? 

 Cum se leagă asta de lumea reală? 

Pasul 3: Aplicarea 
 Și dacă? 

 Ce urmează? 
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Fazele celor trei pași 

Faza 1: Cum vă simțiți? 
Această fază oferă participanților ocazia de a elibera tensiunea emoțiilor și sentimentelor puternice. Le permite să 

fie mai obiectivi în fazele ulterioare. 

Începeți această fază cu o întrebare generoasă care să invite participanții să ia contact cu sentimentele lor cu privire 

la activitate și la rezultatele ei. Încurajați-i să împărtășească aceste sentimente, ascultându-se activ unul pe altul fără 

a se critica. 

Faza 2: Ce s-a întâmplat? 
În această fază, strângeți date privind ce s-a întâmplat în timpul activității. Încurajați participanții să își compare și 

contrasteze amintirile pentru a trasa concluzii generale pe parcursul următoarei faze. 

Începeți această fază cu o întrebare largă, care cere participanților să-și reamintească evenimentele importante din 

activitatea de formare. Creați și afișați o listă cronologică a evenimentelor. Puneți întrebări despre evenimente 

specifice. 

Faza 3: Ce ați învățat? 
În această fază, încurajați participanții să genereze și să testeze diferite ipoteze. Cereți participanților să sugereze 

principii bazate pe activitate și să le discute. 

Începeți această fază prin a prezenta un principiu și cerând participanților date care să îl susțină sau să îl respingă. 

Apoi invitați participanții să ofere alte principii în baza experiențelor lor. 

Faza 4: Cum se leagă asta de lumea reală? 
În această fază, discutați relevanța activității pentru experiențele participanților din lumea reală. 

Începeți cu o întrebare generală despre relația dintre activitatea de învățare experiențială și evenimentele la 

locul de muncă. Sugerați că activitatea este o metaforă și cereți participanților să ofere analogii cu lumea reală. 

NU UITAȚI: Faceți analogii între viața reală și exercițiul în sine, NU cu învățarea! Oferiți suficient timp de gândire, fie 

individual, fie în perechi sau triade. Apoi întrebați ce cazuri, situații, activități reale sunt asemănătoare exercițiului 

sau despre greșeli/eșecuri apărute în timpul exercițiului. Notați și pe flipchart toate cazurile sau pe cele mai bune! 

Faza 5: Și dacă? 
În această fază, încurajați participanții să aplice înțelegerea dobândită unor noi contexte. Folosiți scenarii alternative 

pentru a specula cum s-ar schimba comportamentele oamenilor. 

Începeți această fază cu un scenariu despre schimbare și rugați participanții să speculeze cum ar fi afectat acesta 

procesul și rezultatele activității. Apoi invitați participanții să propună propriile scenarii și discutați-le. 

Posible întrebări în această fază: 

 Ce ați face diferit data viitoare când veți face acest exercițiu? 

 Cum v-ați schimba acțiunile/deciziile dacă ați face această activitate din nou? 

 Ce ați avea de schimbat data viitoare pentru a avea succes? 

Faza 6: Ce urmează? 
În această fază, cereți participanților să treacă printr-un proces de planificare a acțiunii. Cereți-le să aplice învățarea 

din activitatea experiențială în lumea reală. 

Începeți această fază întrebând participanții ce strategii ar putea fi folosite în viitoarele runde ale activității. 

Interveniți cu întrebări de tipul: 

 Cum poate fi aplicat ceea ce ați învățat în cazurile concrete pe care le-ați colectat? 
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 Dacă spuneți că ați face exercițiul ............ (în mod diferit), atunci ce ar trebui să schimbați în cazurile 

concrete pe care le-ați menționat (și pe care le aveți trecute pe flipchart)? 

Apoi întrebați participanții cum își vor schimba ei comportamentele din lumea reală ca urmare a înțelegerii 

dobândite din activitate ÎN MOD CONCRET. Cereți-le să își ia angajamente! 

Mențiuni importante pentru formatori sau facilitatori 
Nu puteți sări nici unul dintre pași, nici nu puteți schimba secvența. Doar acest format bine structurat va conduce 

participanții la ultima fază, cea a planificării acțiunii. Între fiecare pas există o conexiune logică puternică, iar dacă 

veți sări sau amesteca ordinea, această legătură logică va fi distrusă. 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 

 

 

 

 

 

Metoda Caracteristici Descriere Folosire Limitări 

Prelegere Vorbirea cu un grup pe 
baza unor notițe 
pregătite dinainte. 

Un formator sau 
specialist prezintă 
informații cu privire la un 
anumit subiect unei 
audiențe. 

Când puțini dintre 
membri sau nici unul nu 
sunt familiarizați cu 
subiectul și când grupul 
este mare (30-40 de 
persoane). De 
asemenea, dacă trebuie 
prezentată o cantitate 
mare de informații. 

Cea mai puțin eficientă 
metodă sub aspectul 
cantității de informații 
reamintite și al aplicării 
lor în practică. 
Ascultătorii își pot 
pierde rapid atenția. 

Discuție Discuția unei probleme 
comune tuturor. 
Concluzia este atinsă 
prin răspunsul 
cursanților la întrebări 
ghidate. 

Formatorul folosește 
întrebări sau afirmații 
provocatoare, de obicei 
pregătite în avans, 
pentru a stimula 
gândirea grupului și 
contribuțiile la discuția 
ghidată. 

Metoda se poate folosi 
atunci când grupul are 
anumite cunoștințe sau 
experiență în materie 
sau pe subiect 

Implicarea inegală a 
participanților, în 
special în grupuri noi. 

Ice breaker Scurtă activitate cu 
participanții prin care se 
dorește instaurarea unei 
atmosfere mai non-
formale și aducerea 
participanților mai 
aproape unii de alții. 

Formatorul inițiază 
activități scurte, adesea 
fizice, în care 
participanții sunt în 
contact direct, verbal sau 
fizic. Poate avea 
legătură cu subiectul 
puțin sau chiar deloc. 

Depășirea barierelor de 
comunicare, instalarea 
unei atmosfere non-
formale. Activitatea 
aleasă trebuie să 
reflecte specificul 
grupului. 

Refuzul din partea 
participanților ca "jocuri 
copilăroase". Refuzul 
datorat contactului fizic 
cu ceilalți. 

Brainstorming Generarea mai multor 
soluții alternative la o 
problemă sau subiect. 

Metodă cantitativă. 
Niciodată nu evaluăm și 
nu judecăm nici una din 
ideile generate. Ideile 
pot fi analizate ulterior. 

Generarea mai multor 
idei creative, cel mai 
bine de folosit în grupuri 
mici (cel puțin 5-6) sau 
atunci când deschidem 
un subiect nou. 

Diversitate mare a 
rezultatelor. Multă 
energie consumată de 
analiza ideilor generate. 
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Munca de grup Participanții sunt 
împărțiți pe grupe de 
lucru mai mici, în care 
lucrează sau discută pe 
marginea uneia sau mai 
multor teme. 

Grupele discută sau 
lucrează pe o temă dată 
și după o limită de timp 
prezintă celorlalți 
rezultatele obținute. 
Împărțirea în grupuri ar 
trebui să fi aleatorie, 
singura excepție apare 
atunci când trebuie să 
creăm grupe în baza 
experienței lor. Dacă 
selectezi grupul după 
anumite criterii, acestea 
trebuie explicate. 

Oferă ocazia unor 
discuții și interacțiuni 
mai bune, și mai multor 
împărtășiri de opinii 
decât într-un grup mai 
mare. Oferă de 
asemenea spațiu pentru 
participanții mai 
"tăcuți". Una dintre cele 
mai folosite metode. 

De obicei nu este 
facilitată, așa că metoda 
ar putea să nu 
funcționeze. 
O limitare ar putea fi și 
aceea că spațiul de 
exprimare a opiniilor 
poate fi ocupat doar de 
câțiva participanți mai 
dominanți, fără a mai 
lăsa spațiu celor mai 
"tăcuți". 

Jocul de rol Cursanții încearcă noi 
comportamente într-o 
situație simulată, într-un 
timp limitat. 

Concluziile predate nu 
sunt importante, 
importante sunt 
comportamentele 
încercate. Rolurile din 
viață pot fi schimbate, cu 
toții având șansa să 
joace și să observe. După 
activitate, participanții 
analizează atitudinile și 
comportamentele din 
diferite roluri în legătură 
cu subiectul. 

Jocurile de rol sunt 
folosite pentru a strânge 
o mare diversitate de 
perspective și opinii 
despre aceeași situație. 
Permite adesea să 
observăm 
comportamente 
contradictorii, oferindu-
ne posibilitatea de a le 
analiza cu riscuri 
minime. Poate dovedi 
importanța toleranței 
față de diferite opinii. 

Jocul de rol necesită ca 
participanții să se simtă 
confortabil și în 
siguranță. Folosirea 
jocului de rol la 
începutul activității 
educaționale poate 
cauza refuzul sau 
emoțiile negative față 
de formator sau de curs. 
Această metodă include 
multe emoții, de aceea 
activitatea este urmată 
de debriefing, în care ne 
confruntăm emoțiile și 
stabilim de asemenea 
legături cu subiectul. 
Participanții trebuie să 
iasă din roluri cât de 
repede după activitate, 
înainte de debriefing. 

Studiul de caz Cursanții analizează 
descrierile pregătite ale 
unei situații problemă, 
de regulă în versiunea 
printată. 

Individual sau în muncă 
de grup, atunci când 
participanții caută 
răspunsuri legate de 
situația prezentată. 
Situația trebuie preluată 
din realitate (ceva ce s-a 
întâmplat sau se poate 
întâmpla). 

Pentru a dobândi 
cunoștințe teoretice din 
exemplele practice și 
analiza lor. 

Insuficient timp pentru 
o bună înțelegere și 
analiză a cazului. 
Dificultatea de a crea un 
studiu de caz bun (cu 
suficiente date, 
informații curente din 
realitate, cu o logică 
ușor de urmărit...). 

Jocul de simulare Participanții iau parte la 
o situație creată în care 
fiecare persoană are de 
îndeplinit o sarcină. Este 
un joc de rol extins, cu 
un design mai complex. 

Grupurile de cursanți 
primesc date esențiale 
cu privire la o situație, 
iau decizii, primesc 
feedback și acționează în 
consecință. 

Se folosește adesea 
pentru simularea unor 
procese care au loc pe 
termen mai lung sau în 
locuri diferite (precum 
simularea pregătirii unui 
schimb de tineri pe 
durata cursului cu mai 
multe grupuri). Jocurile 
de simulare pot fi 
pregătite timp de câteva 
ore, o zi sau chiar mai 
multe zile. 

Aceleași riscuri ca și la 
jocul de rol. 

Grupurile de 
interes 

Discuții în grupuri mai 
mici care împărtășesc 
opinii pe marginea unui 
subiect dat sau a oricărui 
subiect, fără prezența 
unui formator. 

Metoda permite 
discuțiile deschise în care 
participanții facilitează 
procesul. Regula de bază 
este ca nici o informație 
să nu iasă din grup fără 
permisiunea tuturor 
membrilor. 

Mai ales în timpul 
activităților de evaluare, 
seara, participanții pot 
evalua ziua, metodele, 
abordarea echipei, și își 
pot exprima 
sentimentele. 

Haosul în timpul 
discuției sau abaterea 
de la subiect, cum nu 
este prezent nici un 
formator.  
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Open Space 
(Spațiul Deschis) 

Participanții sugerează 
subiecte de discuție și 
ateliere, care au loc prin 
participarea celorlalți. 
Este o metodă care 
solicită un grad ridicat 
de responsabilitate din 
partea participanților. 

Participanții sugerează 
alte subiecte pentru 
ateliere sau discuții pe 
care le-ar plăcea să le 
aibă în program. Bazat 
pe acestea, se creează 
un orar. Atelierele sunt 
conduse de către 
participanți, discuțiile 
sunt libere, iar 
participanții pot merge 
de la un atelier la altul 
sau chiar deschide noi 
subiecte. La final, 
concluziile se prezintă 
celorlalți. 

Metodă relevantă mai 
ales pentru grupurile 
obișnuite să lucreze 
independent. 
Încurajează 
responsibilitatea 
voluntarilor în generarea 
rezultatelor activității 
educaționale. 

Atunci când se lucrează 
cu participanți cu o 
motivație scăzută sau 
fără o relație strânsă cu 
subiectul există riscul ca 
participanții să nu 
propună subiecte 
relevante, sau ca 
discuțiile să fie prea 
generale, fără rezultate 
specifice. 

Auto-reflecția Timp pentru reflecția pe 
cont propriu asupra 
activităților care au avut 
loc mai devreme 

Participanții analizează 
individual situația 
întâmplată, activitățile 
anterioare sau 
comportamentul lor, și le 
confruntă cu realitatea 
lor prezentă și viitoare. 

O metodă bună pentru 
subiectele complexe din 
cursurile axate pe 
atingerea valorilor și 
atitudinilor 
participanților. Una din 
tehnici poate fi 
"scrisoarea către mine 
însumi", în care 
participanții vor scrie 
lucruri personale pe care 
le vor pune într-un plic, 
iar formatorul i-o va 
trimite după ceva timp 
(o lună, 3 luni...) 

Un punct important al 
auto-reflecției este 
decizia momentului, 
locului și subiectului 
reflecției. În cursurile 
mai tehnice sau bazate 
pe cunoștințe, această 
metodă poate fi 
considerată inutilă. 

Excursia O excursie planificată pe 
durata cursului, care 
poate oferi mai multe 
informații din practică 
asupra subiectului. 

Locul excursiei este 
planificat de către 
formator (organizator) în 
conexiune cu tema 
activității educaționale. 
De regulă este o 
prezentare practică, 
urmată de discuții în care 
sunt explicate legăturile 
cu subiectul. 

Avantajul este 
posibilitatea de a vedea 
în practică unele din 
temele atinse. Oferă 
posibilitatea reamintirii 
mai bune a teoriilor, 
precum și a inspirației 
pentru munca ulterioară 
a participanților. 

Consumator de timp, 
program nepregătit sau 
discutat cu membrii 
organizației sau 
instituției vizitate. În 
acest caz excursia poate 
fi haotică și neclar 
legată de subiect. 
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Dezvoltat inițial ca model pentru armată de către Universitatea din Florida, Modelul ADDIE Model era foarte 

structurat și ierarhic. Scopul modelului era acela de a forma în mod adecvat oameni care aveau de realizat anumite 

activități sau sarcini. Modelul a inclus mai mulți pași, ce coincideau cu 5 stadii principale, în care fiecare pas trebuia 

completat înaintea următorului. Pe măsură ce au trecut anii, oamenii care aplicau modelul au revizuit și au dezvoltat 

pașii, așa încât a devenit mai dinamic și mai interactiv decât versiunea sa originală, ierarhică. La mijlocul anilor 80 a 

apărut versiunea pe care o folosim astăzi. 

Faza de Analiză 
În timpul analizei, persoana care elaborează programul identifică nevoile de învățare 

și provocările, scopurile generale și specifice, problemele viitorilor cursanți, nivelurile 

de cunoștințe, abilități și atitudini, și toate celelalte informații relevante care sunt 

necesare pentru pregătirea formării.  

- Căror nevoi va răspunde cursul? 

- Această parte a modelului se leagă de cercetare și explorarea mult mai profundă 

decât nivelul presupunerilor 

- Se leagă de gânduri sistematice privind rezultatul dorit la nivel organizațional, de grup și al unui singur individ.  

 

Faza de Planificare 
Un proces sistematic care include subiecte și arii educaționale concrete. Adesea sunt 

realizate descrieri detaliate ale cursului. Acestea pot conține inclusiv un rezumat 

grafic cu privire la ce urmează să se întâmple și prioritizarea subiectelor și sesiunilor 

care sunt importante pentru cursul de formare. La finalul fazei de planificare 

(design) trebuie să avem o idee generală cu privire la structura cursului. 

 

Faza de Elaborare 
Crearea reală a unui program detaliat care include toate activitățile și materialele 

necesare muncii, bazate pe structura pregătită în faza de planificare (design).  

 

Faza de Aplicare 

În timpul fazei de aplicare, planul este pus în acțiune, iar procedura de formare a 

participanților se desfășoară în concordanță cu scopurile stabilite. Sunt prezentate 

materialele pregătite și programul este aplicat în contextul grupului și al proceselor 

și dinamicii de grup.  

 

Faza de Evaluare și Feedback 
Faza de feedback conține cercetări realizate de echipă și evaluarea venită 

din partea participanților. La finalul fiecărui stadiu al ciclului trebuie inclus un 

feedback. La finalul analizei realizăm un sumar cu ceea ce am aflat în fiecare 

stadiu și luăm notițe cu privire la îmbunătățiri. De la participanți putem colecta 

feedback oficial și neoficial. 

La finalul ciclului putem revizui planul și designul, dacă se cere acest lucru pentru viitor. 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 



Project: 2014-1-BG01-KA205-001743  Educație non-formală pentru angajabilitate  128 

Cât de bun ești la planificat programe? 
 Se răspunde totdeauna la întrebarea “De ce?” în 

capul participanților? 

 Programul tău urmărește logica Dezvoltării de 

competențe? 

 Ai verificat dacă fiecare sesiune se leagă de 

Obiectivele de formare? 

(Ognian Gadoularov) 

Construirea unui program complet de formare este acțiunea din practica unui formator care unifică toate 

elementele formării într-unul singur – stabilirea de scopuri, conducerea, raportarea și direcțiile de acțiuni viitoare. 

Prin program, formatorii pregătesc felul în care scopurile de învățare vor fi îndeplinite și trasează toate elementele 

procesului educațional. Programul de formare bine pregătit oferă o predispoziție pentru munca efectivă și calitatea 

rezultatelor pe parcursul procesului de formare.   

Există multe elemente inter-relaționate într-un program de formare în care formatorii se unesc într-un flux complet, 

logic, cu rezultate previzibile și măsurabile. Programul este făcut conform caracteristicilor cursanților și ale mediului 

în care va fi implementat. Pentru a asigura un proces complet de formare, programul trebuie să aibă următoarele 

caracteristici: 

 

 Să aibă o relație clară cu obiectivele formării 

 Să includă elementele care sprijină dezvoltarea dinamicii 

de grup 

 Să aibă clar definită partea de formare 

 Să aibă o conexiune practică cu realitatea 

 Să fie potrivită cursanților 

 Să poată răspunde nevoilor individuale de formare ale 

participanților 

 Să ofere ocazii pentru flexibilitate și adaptabilitate.  

Din experiența noastră, putem indica anumite elemente 

care sunt extrem de importante pentru crearea unui 

program de formare: 

Scopul și Obiectivele 
Chiar și înainte de elaborarea programului, echipa de formatori trebuie să aibă formulate scopurile de formare pe 

două niveluri – scopul general și obiectivele. Scopul general este rezultatul așteptat din cursul per ansamblu. 

Obiectivele sunt elemente concrete, măsurabile, legate de dezvoltarea unor comportamente, cunoștințe, abilități și 

atitudini – care conduc la atingerea scopului general.  

Pe parcursul pregătirii programului, obiectivele servesc drept scheletul pe care sunt așezate, unul câte unul, 

elementele programului. Pe durata pregătirii fiecărei sesiuni are loc o verificare a relevanței sesiunii față de 

obiectivul concret și de rezultatele așteptate de la participanți (“Cu ce ne dorim ca participantul să plece în urma 

sesiunii?”). La cel mai detaliat nivel de planificare, formatorii stabilesc obiective concrete pentru fiecare sesiune de 

formare din program. 

Secvențele conform rezultatelor educaționale 
Aceasta este organizarea părții de formare din program în conformitate cu logica dezvoltării de competențe. 

Începem cu dezvoltarea unor atitudini, continuăm cu niște cunoștințe, creăm un mediu propice dobândirii de 

abilități, iar la final, ajutăm participanții să înțeleagă relația dintre competențele recent dobândite și modul în care 

acestea pot fi aplicate în viața reală.  
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Alege-ți programul de formare și evaluează-l 
 Este programul conform scopurilor și obiectivelor stabilite? 
 Este suficientă diversitate a metodelor intenționate să ajute 

grupul să lucreze în mod eficient? 
 Programul include metode care stimulează oamenii să 

interacționeze și să participe activ? 
 Este rezonabil ca timp?  

 Sesiunea urmărește o secvență logică de la început până la 
sfârșit? 

 Programul are un început, mijloc și final ușor de identificat? 

Efectul Stratificat (Planificarea programului pe două niveluri) 
Atunci când construim un program nu trebuie să uităm de elementul stratificării – procesele simultane referitoare la 

dinamica de grup și la activitățile educaționale (vezi Dinamica de Grup și Învățarea în Mediul Social). Atunci când 

pregătim activitățile legate de dinamica unui grup trebuie să ne asigurăm că sunt potrivite pentru contextul 

educațional, iar dacă este posibil, să le adaptăm la acesta. Atunci când alegem activitățile și metodele în sesiunile 

tematice (direcționate spre scopurile afective, cognitive și psihomotorii), trebuie să căutăm să examinăm efectul 

acestora asupra dinamicii de grup (ex. dacă avem o sesiune tematică prea devreme în program și includem ca 

metodă lucrul în grup, dar fără un facilitator, aceasta poate duce la rezultate nesatisfăcătoare. Aceasta se întâmplă 

deoarece comportamentul principal din această fază a formării grupului este reținerea, și nu se concentrează pe 

atingerea scopului. În acest fel, comportamentele dominante vor reduce din efectul metodei). 

Fluxul Programului 
Cuprinde toate relațiile existente între toate elementele programului și toate obiectivele formării. Într-un program 

bine planificat este clar participanților în fiecare moment că un anumit element al programului este în curs de 

desfășurare. Folosirea fiecărui element este ușor de înțeles și nu există sentimentul dezechilibrului sau al 

fragmentării activităților (de ex. jocurile aranjate dezordonat unul după celălalt nu constituie un program de 

formare, o prezentare lungă urmată de 3-4 jocuri de energizare oferă un sentiment al lipsei de echilibru). Precum în 

romanele clasice, programul are o introducere, o parte reală și o concluzie. Existența elementelor relevante pentru 

fiecare parte a programului conferă un sentiment de consistență și coerență (de ex. în introducere facem o sesiune 

de cunoaștere și prezentăm obiectivele, în timp ce în concluzie facem evaluarea și planificarea următorilor pași).  

Instrumentele care ne ajută să impregnăm o logică comună a programului sunt Introducerile, Sumarizările, 

Referințele și relațiile dintre Părți și Întreg. Introducerile și Sumarizările sunt instrumente care leagă fiecare  

sesiune (sau element din program) de elementele anterioare sau următoare. Ni le putem imagina ca pe un Lipici al 

programului. Referințele și relațiile Parte-Întreg sunt conexiunea logică (în forma reamintirilor și mesajelor) dintre 

elementele distante ale programului (ex. conexiunea dintre instrumentul “Plan de Acțiune” din ultima zi a 

programului și obiectivele personale de formare din prima zi a cursului) și relația elementelor separate cu întregul 

global (ex. relația separării gunoiului cu sclavia infantilă prin muncă în fabricile din Asia de Sud). 

Activitățile de Proces 
Sunt activitățile și metodele direcționate spre 

atingerea unor obiective specifice care nu 

sunt legate de un subiect concret al 

formării. Din acest motiv, activitățile de 

proces sunt atinse rareori în cursurile 

de formare a formatorilor și în 

publicațiile legate de educația non-

formală. De aceea le vom acorda o 

atenție deosebită în capitolul 

următor.  
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(Ognian Gadoularov) 

 

Activitățile de proces sunt toate activitățile, acțiunile și metodele desfășurate în cadrul unui proces/program de 

formare, care nu se leagă de un subiect concret al formării, ci sunt dirijate spre obiective specifice. În cele mai multe 

cazuri scopul lor este de a ajuta procesele de grup (trecând prin stadiile dinamicii de grup) sau de a atinge obiective 

afective (emoționale). De asemenea, activitățile de proces pot contribui la îmbunătățirea și sprijini procesul de 

învățare referitor la subiect și obiectivele cognitive ale formării. Activitățile de proces pot dura pe tot parcursul 

cursului sau pot fi activități punctuale desfășurate la un moment dat. Exemple de activități de proces sunt 

faimoasele jocuri “Prietenul secret” și metoda “Grupului de reflecție”. Prima este dirijată spre îmbunătățirea 

relațiilor din cadrul grupului, în timp ce a doua își propune facilitarea procesului de învățare. 

Activitățile de proces sunt stabilite în stadiul de planificare a procesului de formare și trebuie să ia în considerare 

principalele sesiuni, mediul și celelalte elemente ale cursului. Este foarte important să căutăm cel mai bun echilibru 

între sesiunile tematice și activitățile de proces. După cum s-a menționat anterior în acest manual, adesea 

activitățile de proces pot fi adaptate în așa fel încât să sprijine principalele obiective educaționale (oferindu-le un 

conținut tematic sau folosindu-le pentru a transmite anumite mesaje). Astfel, se obține efectul pe două niveluri în 

procesului educațional. Pe de o parte, sunt atinse obiectivele care făceau parte din tema principală a cursului, iar pe 

de altă parte activitățile sprijină domeniul tematic al cursului.  

Mulți dintre formatorii fără experiență pot aluneca pe panta conducerii unui număr mare de activități de proces, în 

loc să atingă obiectivele de formare. Asta se întâmplă deoarece activitățile de proces se adresează relațiilor dintre 

participanți, iar rezultatul este un mediu foarte pozitiv și emoții pozitive, care conduc la un nivel înalt de încredere și 

admitație față de formator. De cealaltă parte, rezultatul unui astfel de proces de formare este slab, și fără o 

însemnătate anume pentru participant.  

Aici voi prezenta o selecție scurtă de activități de proces pe care le puteți folosi pentru a îmbunătăți programele de 

formare pe care le conduceți.  

 

Jocuri de dinamică de grup și metode de 

reflecție 
Jocuri de nume, Activități de cunoaștere reciprocă, 

Jocuri de tip Ice-breaker, Jocuri de încredere, 

Provocări de echipă, Debriefing etc. Aceste activități 

servesc la facilitarea procesului dinamicii de grup. 

Jocuri de Energizare 
Jocuri foarte scurte, dinamice, cu instrucțiuni rapide și 

ușoare. Folosite pentru a crește nivelul de energie al 

grupului, a crea atmosfera și a concentra atenția. 

 

Grupuri de Reflecție 
Reuniune zilnică în aceleași grupuri mici în care 

participanții discută și împărtășesc rezultate ale 

procesului de învățare și de formare. Folosite pentru a 

facilita procesul învățării de grup și individuală, a 

evalua rezultatul învățării și a oferi feedback despre 

curs. 

 

 

Prezentarea programului de dimineață 
O scurtă prezentare a programului zilnic, ca primă 

activitate în fiecare dimineață. Aceasta oferă 

participanților senzația de structură și le reamintește 

obiectivele specifice ale zilei. Este foarte util în 

programele de formare lungi (4 zile sau mai mult). 

 

Analiza zilei 
O sesiune scurtă la finalul fiecărei zile, în care 

formatorii explică logica din spatele fiecărei activități 

din programul zilei. Acest instrument se pretează 

formării de formatori și educatori, care au nevoie de 

analiza logică a activităților desfășurate pe durata 

zilei de formare, pentru a intensifica înțelegerea de 

către participanți a nivelurilor/ straturilor din design-ul 

unui program de formare. 

 

Căsuțele poștale 
Fiecare participant are o “căsuță poștală” 

personalizată pe perete (plic, cutie, geantă etc.) în 

care să primească scrisori. Aceasta sprijină 

comunicarea și coeziunea în cadrul grupului. 
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Secretul Fericirii 
O combinație de activități bazate pe cercetările din 

Psihologia pozitivă, care oferă posibilitatea de a 

crește nivelul de fericire al oamenilor, rezultatele 

învățării și ale muncii. 

http://educationaltoolsportal.eu/platform/en/too

ls/secret-happiness  

Activități de seară 
Privitul stelelor, Serile de film, Serile de jocuri etc. 

Toate acestea pot susține crearea unei bune 

atmosfere în grup. Nu uitați că toate aceste activități 

pot avea legătură cu subiectul cursului de formare. 

 

Activități de aventură 
Includerea activităților de aventură în program 

(cățăratul, Via ferrata, speologie, curs de frânghii, 

trolley etc.) poate revela potențialul ascuns al 

participanților, îi poate provoca și scoate din zona de 

confort. De asemenea pot demonstra principiile 

Învățării experiențiale sau ale derulării Dinamicii de 

grup. 

 

Jurnalul de învățare 
Fiecărui participant i se oferă un caiet (unul drăguț) și i 

se cere să îl personalizeze prin desene, ilustrații etc. În 

fiecare zi, în timpul reflecției personale, participanții 

răspund unor întrebări specifice scriind în jurnal. 

 

 

 

 

Solo 
Timpul pe care participanții îl petrec singuri în natură 

pentru a reflecta asupra învățării sau a vieții lor etc. 

Locul este același în fiecare zi, iar timpul poate crește 

pe parcurs. 

 

Posterul cu resurse  
Un poster pe care participanții pot nota resurse legate 

de curs (cărți, filme, pagini web etc.). Conținutul este 

distribuit grupului după curs. 

 

Parcarea 
Un poster pe care participanții pot scrie orice 

întrebare sau subiect care să fie discutat. Formatorii 

decid când să preia întrebările și să răspundă la ele. 

 

Activitatea de încheiere a zilei  
Încheierea conținutului de formare al fiecărei zile 

printr-o scurtă activitate. Asta creează senzația că 

ziua s-a încheiat, închiderea părții de învățare și crește 

emoțiile pozitive din grup. Activitățile pot fi legate de 

asemenea de evaluarea zilnică – împărtășirea unui 

cuvânt, exprimarea stării printr-o mișcare etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educationaltoolsportal.eu/platform/en/tools/secret-happiness
http://educationaltoolsportal.eu/platform/en/tools/secret-happiness
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(Ognian Gadoularov) 

La ce să Fii Atent în  Timpul unei Sesiuni 
 Scopul sesiunii – Prin introducerea fiecărei sesiuni răspundem la întrebarea internă a participanților “De ce 

facem toate astea?” și “Care va fi rezultatul util pe care îl voi primi?” Pentru a asigura nivelul maxim de 

participare, trebuie ca în fiecare moment să ai clar în minte scopurile și beneficiile pe care activitățile le aduc 

participanților. 

 Explicația și atribuirea activităților – explicația cea mai clară cu putință de la început econmisește timpul 

explicațiilor suplimentare de mai târziu. Delimitează clar începutul și sfârșitul fiecărei activități. Întreabă dacă 

toată lumea a înțeles, iar dacă nu, explică din nou. 

 Interacțiune – încearcă să distribui sesiunea în așa fel încât 30% din timp să revină formatorului (introducerea 

de informații, oferirea de instrucțiuni, demonstrații etc.), 70% să revină participanților (discuții, muncă de grup, 

exerciții, dezvoltarea unui produs) 

 Învățarea în comun și împărtășirea de experiențe și idei – în fiecare moment posibil, dirijează și 

încurajează participanții să își îmbogățească ideile și opiniile împărtășite. 

 Subiecte mai puține, dar mai clare (cu sesiuni și sarcini separate) – nu supraîncărca participanții cu prea 

multe informații teoretice 

 Diversitatea metodelor de reflecție și evaluare (feedback) – Folosește metode pe cât de diverse posibil 

pentru a încuraja reflecția și feedback-ul (repetarea constantă a întrebării “Cum vă simțiți?” devine rapid un 

subiect de glumă și conduce la plictiseală și uniformizarea așteptărilor). În fiecare moment posibil surprinde-ți 

participanții cu metode neobișnuite – să imite, să arate fără să vorbească, să deseneze, să cânte, să se exprime 

printr-o melodie pe care o au în telefon etc.) 

 Luarea de notițe – scrie tot ceea ce te-a impresionat în timpul sesiunii pentru a-ți îmbunătăți metodologia și 

munca. Discută notițele cu colegii și aplică concluziile în practică 

 Documentarea unei sesiuni – elaborează-ți sesiunea folosind tabele pentru descrierea modulelor de formare. 

Păstrează o arhivă a metodelor și sesiunilor folosite. Pe durata pregătirii programelor de formare folosește-ți 

notițele vechi pentru a le adapta și îmbunătăți cu noi subiecte și conținuturi.  

 Adresarea de întrebări – încurajează participanții să pună întrebări. Dacă nu te deranjează, permite-le 

participanților să te întrerupă chiar și atunci când prezinți informații. Astfel, vei crește încrederea și sentimentul 

că le oferi tot ce poți și îi ajuți în a înțelege materialul. 

 Referințe – demonstrează conexiunilor dintre părțile materialului, sprijină logica procesului de formare și 

consolidează ceea ce s-a învățat. Crearea de conexiuni și întoarcerea la imaginea de ansamblu sunt importante 

pentru reamintire și pentru o mai bună percepție. 

 Concluzii și sumarizări – fă un rezumat la finalul fiecărei activități, făcând referire la obiectiv (“De ce facem 

asta?”, “Ce vrem să obținem?”, “Ne-am atins scopul?”). 

 Activități suplimentare – asigură-te că programul are următoarele elemente suplimentare 

o Suficiente jocuri de energizare și activități fizice – programul trebuie să fie energic, să existe un echilibru 

între activități mai calme și mai dinamice 

o Auto-reflecția – răspunsul la întrebările pregătite dinainte și păstrate pe toată durata programului 

o Discuția de Grup – evaluarea a ceea ce s-a întâmplat la un moment dat cu toți participanții 

o Solo – timp în care participanții stau cu ei înșiși și reflectează asupra a ceea ce s-a studiat 

o Revizuirea programului și distribuirea sarcinilor – asigură revizuirea programului și activităților 
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T-kit 10 - Evaluarea Educațională 

în Lucrul cu Tinerii 

O privire de ansamblu asupra Evaluării 

Educaționale în Lucrul cu Tinerii 

– http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-

partnership/t-kit-10-educational-evaluation-in-
youth-work   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pot spune și scrie multe lucruri referitor la evaluarea rezultatelor formării și efectul obținut prin programele de 

formare. Există multe publicații pe acest subiect, legate de domeniul lucrului cu tinerii și al altor activități 

educaționale. (Puteți găsi aici link-urile unora dintre ele).  

Am vrea să subliniem importanța evaluării rezultatelor formării și să accentuăm faptul că procesul de evaluare este 

o parte inseparabilă din procesul de pregătire și implementare, și din toate activitățile care se succed într-un curs de 

formare. Stabilirea metodelor de evaluare începe de la nivelul stabilirii scopului și obiectivelor. În timpul procesului 

de formulare a obiectivelor formării începem deja să ne gândim la atingerea lor. Metodele de evaluare fac parte din 

implementarea propriu-zisă a programului de 

formare. Acestea măsoară rezultatele la nivel 

emoțional și cognitiv în rândul participanților, 

pe durata formării și la finalul acesteia. În 

perioada care urmează acțiunii, pot fi 

măsurate rezultatele consecutive durabile ale 

cursului – confirmarea comportamentelor, 

proiectele realizate etc.  

Nu vom intra aici în detaliile subiectului 

evaluării rezultatelor formării. Vom menționa 

doar cele mai cunoscute modele folosite în 

domeniul formării: 

 

 

Principii de folosire a jocurilor interactive și activităților: 

 Încearcă pe pielea ta – treci prin experiența jocurilor și exercițiilor tu însuți, înainte să le “faci” 

altora. 

 Clarifică scopul jocului – asigură-te că înțelegi scopurile fiecărei activități. Dacă răspunsul la 

întrebarea “De ce mă joc acest joc?” nu este legat de curs /proces, nu face jocul. 

 Sensibilitate față de participanți – introdu activitățile cu sensibilitate – ia în considerare 

situația și starea de spirit a grupului. 

 Instrucțiuni clare și pe înțeles – oferă instrucțiunile într-o manieră clară și ușor de înțeles, cu 

exemple și demonstrații. 

 Motivație – încurajează participanții să se implice dar nu îi mitui/ forța. Principiul participării 

voluntare trebuie să rămână valabil. 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-10-educational-evaluation-in-youth-work
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-10-educational-evaluation-in-youth-work
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-10-educational-evaluation-in-youth-work
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Probabil cea mai cunoscută metodologie de evaluare a procesului de învățare este Modelul de Evaluare pe Patru 

Niveluri al lui Donald Kirkpatrick, care a fost publicat pentru prima dată într-o serie de articole din 1959 în Jurnalul 

Societății Americane de Formare a Directorilor (cunoscut drept Revista T+D). Seria a fost mai târziu compilată și 

publicată ca articol, Tehnici de Evaluare a Programelor de Formare, într-o carte editată de Kirkpatrick, Evaluarea 

Programelor de Formare (1975) . Totuși, cele patru niveluri nu au devenit populare până la publicarea cărții sale din 

1994, Evaluarea Programelor de Formare. Astăzi, cele patru niveluri ale sale rămân o piatră de temelie în industria 

învățării. 

Deși majoritatea oamenilor fac referire la cele 

patru criterii pentru a evalua procesele de 

învățare drept ”niveluri”, Kirkpatrick nu a 

folosit niciodată acest termen, el le spune de 

obicei “pași” (Craig, 1996). În plus, nu l-a numit 

model, ci a folosit cuvinte precum “tehnici de 

conducere a evaluării” (Craig, 1996, p294). 

Cei patru pași ai evaluării constau în: 

 Pasul 1: Reacția – Cât de mult le-a plăcut 

cursanților procesul de învățare? 

 Pasul 2: Învățarea – Ce au învățat? (măsura în 

care cursanții au dobândit cunoștințe și abilități) 

 Pasul 3: Comportamentul – Ce schimbări au rezultat în performanța la locul de 

muncă din procesul de învățare? (capacitatea de a aplica la locul de muncă abilitățile nou dobândite) 

 Pasul 4: Rezultatele – Care sunt rezultatele tangibile ale procesului de învățare, sub aspectul reducerii costurilor,  

al îmbunătățirii calității, al creșterii producției, eficienței etc.? 

Conceptul lui Kirkpatrick este destul de important deoarece constituie un instrument excelent de planificare, 

evaluare și soluționare de probleme, mai ales dacă facem mici îmbunătățiri, așa cum se arată mai jos. 

 

 

Teoria lui Kirkpatrick despre 

învățare și evaluarea formării 
Modelul de evaluare a formării al lui 

Donald L Kirkpatrick – cele patru niveluri 

ale evaluării învățării – 

http://www.businessballs.com/kirkpatrickle

arningevaluationmodel.htm    

Cursanților le-a plăcut cursul? 

A avut loc transferul 

cunoștințelor? 

Comportamentul cursantului s-a 

modificat ca urmare a formării? 

Cursul a avut un impact măsurabil 

asupra performanței? 

Investiția în cursul de formare a dat 

rezultatele așteptate, în mod pozitiv? 

http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm
http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm
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În această parte vom acorda o atenție deosebită unor metode legate de diferite instrumente care ne ajută la 

îmbogățirea procesului de învățare. Ne vom uita la folosirea analogiilor, a povestirilor, a vizualizărilor, video etc.  

Metoda analogiei în învățare este predarea unui subiect nou prin conectarea sa cu informații familiare. Spre 

exemplu, am putea să ne raportăm la globulele albe din corpul nostru ca la niște soldați ai sistemului nostru de 

apărare. Aici folosim analogia soldaților (informație cunoscută) pentru a sprijini predarea conceptului de globule 

albe (informație nouă). 

Cum ne ajută folosirea analogiilor? 
Folosirea analogiilor este o strategie eficientă deoarece cursanților le este mai ușor să înțeleagă un subiect atunci 

când formatorii fac asocieri între conținuturi noi și ceea ce a fost deja predat. 

Imaginați-vă explicația funcției globulelor albe sub forma ”globulele albe fac parte din sistemul imunitar. Atunci 

când un microb sau micro organism intră în corp, celulele sunt lansate pentru a ingera aceste micro-organisme prin 

acțiuni ale diferitelor enzime.” 

Este mai simplu să explicăm globulele albe ca “soldați care ne apără corpul de structuri invadatoare și care, în loc să 

foloseasă arcuri și săgeți, folosesc enzime”. Pe măsură ce utilizăm analogiile care le sunt familiare cursanților, 

creștem retenția și gradul de accesare a informației și astfel îmbunătățim și întărim procesul de învățare. 

Cum are loc învățarea? 
Prin folosirea analogiilor, formatorul încearcă să supradimensioneze trăsăturile sau similaritățile dintre un domeniu 

familiar și unul necunoscut. “Este ca și cum” sau “este similar cu…” sunt câteva exemple de cum putem folosi 

analogiile pentru a explica concepte. Cursanții care sunt familiarizați cu informațiile cunoscute (mijlocul) vor încerca 

să înțeleagă noile informații (subiectul) prin înțelegerea asemănărilor dintre cele două. Folosirea analogiilor face 

informațiile mai concrete, oferă un cadru structural de înțelegere a noii scheme și ajută la asimilarea noilor 

informații. 

Auto-reflecția de dimineață 

Participanții petrec 10 min. singuri, scriind răspunsurile la 

următoarele întrebări cu privire la ziua anterioară: 

 Ce am învățat în timpul sesiunilor? 

 Ce am învățat în afara sesiunilor? 

 Ce competențe personale (calități) mi-am îmbunătățit și 

cum? 

 Ce am realizat despre mine? 

 Ce mi-a lipsit? 

 Ce vreau să învăț astăzi? 
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Aspecte de luat în considerare 
Atunci când folosesc analogiile pentru a preda, formatorii trebuie să ia în considerare natura și caracteristicile 

subiectului și ale mijlocului, asemănările dintre acestea, și dacă există mai mult de un mijloc pentru un anumit 

subiect. Cu alte cuvinte, un subiect poate avea mai multe analogii pe care le putem explica, dar rămâne la 

latitudinea formatorului să o aleagă pe cea care explică cel mai bine. Cercetările indică faptul că învățarea reușește 

cel mai bine atunci când se folosesc cel puțin două mijloace pentru a preda un subiect. 

Un alt aspect important este felul în care prezentăm mijlocul în relație cu subiectul. Putem folosi mijlocul înainte de 

a trece la subiect (pre-subiect), sau să discutăm direct despre subiect și să aducem mijlocul mai târziu (post-subiect), 

sau să le îmbinăm pe cele două. Folosirea analogiilor în mod creativ poate spori considerabil învățarea și reținerea.  

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 

 

Povestirea este un mijloc de comunicare puternic și persistent, care atrage pe scară largă. Depășește barierele 

culturilor și comunităților; de fapt, majoritatea experiențelor noastre timpurii de învățare au cuprins cel mai probabil 

povestiri, unele spuse direct, altele citite, iar și mai multe, jucate în preajma noastră. Chiar înainte să avem abilitatea 

de a articula ceea ce știam, simțeam și gândeam, am învățat să găsim un sens al lumii noastre prin povești. Deși 

educatorii au folosit dintotdeauna povestirile, până de curând aceste povești se petreceau în mod spontan și nu erau 

considerate o parte constitutivă a activităților de învățare și predare. Percepția în anumite cercuri era că povestirile 

sunt lipsite de influență, ușurele, nicidecum un instrument real de învățare. 

În consecință, poveștile tindeau să aibă un punct focal îngust și erau folosite frecvent pentru a: 

 transmite informații; 

 exprima puncte de vedere; 

 împărtăși experiențe; 

 distra; 

 stabili conexiuni cu ceilalți. 

În ultimii ani, mișcarea reflexivă a încurajat mult progresul noțiunii că fiecare dintre noi avem anumite capacități de 

învățare creativă. Povestirea este una dintre aceste capacități, care dacă este folosită într-un mod atent, reflexiv și 

oficializat, poate duce la o învățare semnificativă (Clandinin și Connelly, 1998; McDrury și Alterio, 2002; McEwan și 

Egan, 1995; Pendlebury, 1995; și Witherell and Nodding, 1991). 

Atunci când educatorii sprijină cursanții să-și împărtășească și să-ți proceseze experiențele practice în acest fel, 

povestirea poate: 

 încuraja activități de cooperare; 

 cuprinde perspective holistice; 

 aprecia realitățile emoționale; 

 stabili legături între teorie și practică; 

 stimula abilitățile de gândire critică ale cursanților; 

 surprinde complexitățile situațiilor; 

 revela perspective multiple; 

 crea un sens din experiențe; 

 încuraja auto-examinarea; 

 construi cunoștințe noi. 
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Exemplul Personal și Poveștile 

Acestea sunt două din instrumentele cele mai importante din munca 

unui formator. Folosirea exemplelor PERSONALE oferă credibilitate 

materialului predat și crește autoritatea formatorului. Face cursanții 

să creadă în experiența lor practică și creează senzația de expertiză a 

formatorului. Exemplele ne permit să discutăm pe temeiul 

EXPERIENȚEI PERSONALE și nu pentru că “așa scrie într-o carte”. 

Poveștile sunt o modalitate foarte simplă de a vizualiza informații 

teoretice abstracte. Prin demonstrarea unei teorii cu ajutorul unei 

povești, se construiește o imagine clară în creierul cursantului asupra 

celor descrise în modelul teoretic. 

Povestirea este un instrument ideal de predare și învățare deoarece ia în serios nevoia cursanților de a găsi un sens 

al experienței, de a-și folosi propriile procese de găsire a sensului, generate cultural (Bishop and Glynn, 1999). 

Povestirea are de asemenea capacitatea de a sprijini și a întări relația dintre cursanți, creând noi cunoștințe și 

învățând de la ceilalți. În plus, împărtășirea și procesarea reflexivă a povestirilor oferă cursanților ocazia de a-și 

dezvolta relații autentice cu colegii. 

Atribuirea articolului de mai sus se va face în baza “așteptării unei revendicări”. Deținătorul drepturilor de autor nu a fost 

identificat. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de autor este binevenită. 

(Connie Malamed) 

1. Povestirile sunt lipiciul emoțional care leagă audiența de mesaj 

Mare parte din ceea ce oamenii își amintesc 

dintr-o experiență de învățare sunt 

emoțiile din spatele unui mesaj, mai 

degrabă decât o multitudine de mici 

detalii (care sunt mai degrabă 

rezervate ca suport pentru locul de 

muncă). Povestirile sunt un mod 

important de a intra în sufletul 

audienței, oferind un canal de 

transmitere a unui mesaj mai 

profund bazat pe emoții. 

2. Prezentarea informațiilor 

trebuie construită în jurul unei 

povești 

Orice fel de prezentare — fie că e un 

curs online sau o prezentare în direct — va beneficia de pe 

urma construirii unei povești. Organizarea informațiilor într-un format care are un început 

(pregătirea cadrului), mijloc (provocarea) și sfârșit (o nouă realitate) poate fi util pentru multe subiecte. 

3. Oamenii vor să afle despre origini 

Atunci când urmărim sau citim despre un supererou, întotdeauna ne amintim de originea persoanei. Știm de unde 

vine și circumstanțele care i-au creat super puterile. Oamenii sunt definiți de originile lor și sunt curioși despre 

proveniența altor oameni (sau a unor personaje fictive), despre cum se schimbă și cum evoluează acestea. Include 

acest tip de informații în următoarea ta poveste. 

4. Poveștile remodelează cunoștințele în ceva cu sens 

Timp de secole, oamenii au folosit poveștile pentru a transfera cunoștințe. Atunci când informațiile sunt integrate în 

contextul unei povești, ele sunt transferate unui ascultător sau cititor într-un mod unic. Conform autorului acestei 

secțiuni, cercetări recente arată că 70% din ceea ce învățăm se dobândește prin povestire. 

 

 

http://theelearningcoach.com/author/Connie/
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O Colecție de Povestiri pe diferite 

teme care pot fi folosite în 

formare 

http://www.moralstories.org/  

http://www.businessballs.com/stories.
htm  

Instrument de creare a unei povești 
Folosește acest grafic ca o unealtă pentru a crea 

povești sau basme: 

Personaj 
principal 

Sarcina Obstacole 

Cine îl ajută pe 
protagonist 

Acțiunea 
centrală 

Sfârșit 

 

5. Poveștile fac oamenii să le pese 

Atunci când îți cunoști audiența — durerile, frustrările și 

bucuriile — poveștile tale pot reflecta emoțiile și 

experiențele lor. Pe măsură ce cursanții încep să se 

regăsească în poveste și să se identifice cu ea, începe 

să le pese. Nancy Duarte, autoarea Resonate, afirmă că 

o poveste servește drept un moment de atracție 

emoțională. 

6. Poveștile transcend mediul curent al oamenilor 

O povestire bine spusă poate transporta cursanții afară 

din sălile lor de ședință și birourile îngesuite în lumi aventuroase din 

afara locului de muncă. În această realitate modificată, mintea devine mai deschisă 

percepției și gândirii în moduri noi. Acesta este un punct de pornire ideal pentru învățare. 

7. Poveștile sunt motivante 

Poveștile pot motiva un public pentru a atinge un scop de învățare. Sunt ideale pentru un curs de formare a 

atitudinilor deoarece atunci când audiența este motivată, nu va mai avea nevoie de convingere. O poveste 

încurajatoare va inspira pe cineva să acționeze. 

8. Oamenii își iau timp pentru povești 

Ai observat vreodată că chiar și cei mai ocupați oameni se opresc pentru a asculta povestea cuiva sau pentru a o 

spune pe a lor? Poveștile sunt motivul pentru care oamenii sunt atrași de romane și filme și revistele de scandal. 

Dacă vrei să menții atenția unei audiențe, o poți face cel mai bine prin povestiri. 

9. Poveștile sunt mai probabil să fie împărtășite 

Pentru că suntem atât de atrași de povești, oamenilor le place să le împărtășească. Sunt ca niște cârlige care atrag 

oamenii pe măsură ce sunt transmise de la o 

persoană la alta. Dacă ai vreun dubiu, verifică 

miile de Povești Facebook. Aici oamenii 

împărtășesc cum folosesc Facebook și 

semnificația pe care o are în viața lor. Ai 

nevoie să dai ceva de știre? Transform-o 

într-o poveste și vezi dacă este 

împărtășită. 

10. Poveștile oferă un înțeles datelor 

Mulți oameni percep datele ca numere lipsite 

de sens. Asta se întâmplă atunci când datele 

sunt deconectate de orice lucru important din 

experiența lor. Dar atunci când datele sunt 

plasate în contexul unei povești, prind viață. 

Unul din cele mai cunoscute exemple de acest 

fel este prezentarea lui Hans Roling 

(https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo ). Dacă nu l-ați urmărit încă, rezervați-vă patru minute să îl 

urmăriți. 

Sursa: http://theelearningcoach.com/elearning2-0/why-you-need-to-use-storytelling-for-learning/  

http://www.moralstories.org/
http://www.businessballs.com/stories.htm
http://www.businessballs.com/stories.htm
http://stories.facebook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo
http://theelearningcoach.com/elearning2-0/why-you-need-to-use-storytelling-for-learning/
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O imagine vizuală în mâna unui artist este doar o unealtă pentru a declanșa o imagine 
mintală. 

Roy H. Williams 

Materialel vizuale pot fi un instrument foarte puternic în predare. Profesorii pot folosi materialele vizuale pentru a 

implica strategic, a inspira și a educa elevii pentru a crea o experiență distractivă și captivantă. 

 

Dacă nu ai tehnologia necesară, precum un proiector digital sau o cameră cu documente, imprimarea de fotografii 

pe care să le oferi cursanților poate fi la fel de eficientă. Uneori printez o colecție de fotografii, le pun într-un plic și le 

ofer elevilor pentru a le organiza în categorii, la alegerea lor. Această strategie de predare încurajează elevii să-și 

folosească gândirea de nivel superior, precum sinteza, evaluarea și justificarea (vezi Clasificarea obiectivelor 

educaționale) pentru a sorta fotografiile în grupuri specifice. 

Ce vreau să arăt este că există multe idei diferite de cum ai putea integra materialele vizuale în formare. Mai jos sunt 

prezentate câteva din modalitățile mele preferate de a folosi materialele vizuale în clasa mea: 

1. pentru a spune povestea unei anumite persoane sau a unui eveniment 

2. pentru a porni o conversație 

3. pentru a stimula curiozitatea 

4. pentru a ajunge la cursanții vizuali 

5. pentru a ajunge la cei care au dificultăți cu cititul 

6. ca mijloc de evaluare 

7. pentru a folosi gândirea de nivel superior precum analiza, sinteza și evaluarea 

 

Am să vă ofer un exemplu despre modul în care folosesc materialele vizuale cu clasa mea. Voi modela o strategie de 

învățare numită Învățarea Bazată pe Fotografii, folosind un ghid pentru profesori oferit de Biblioteca Congresului. 

Învățarea Bazată pe Fotografii este un mijloc excelent de a stimula întrebările. Voi arăta elevilor mei această 

imagine și îi voi îndemna să observe, să reflecteze, să întrebe și să investigheze materialul vizual în grupurile lor. 

 

 

*Wired.com: http://tinyurl.com/lccdmb  

http://www.loc.gov/index.html
http://tinyurl.com/lccdmb
http://1.bp.blogspot.com/-3IJuKTNxPoA/Tun7VJq0u-I/AAAAAAAAAbU/g02PIhvMAjA/s1600/harwell-witch-pb-s.jpg
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Textul de mai jos este oferit de Teacher's Guide: Analyzing Primary Sources 

Biblioteca Congresului:  LOC.gov/teachers  

 

Observă: Îndemnați elevii să identifice și să-și noteze detaliile 

 Ce observați prima dată? 

 Găsiți ceva minor, dar interesant 

 Ce lucru la care nu vă așteptați puteți observa? 

 Ce lucru pe care nu îl puteți explica puteți observa? 

 Ce observați acum și nu ați observat mai devreme? 

 

Reflectează: Încurajați elevii să genereze și să testeze ipotezele cu privire la sursă. 

 De unde credeți că provine imaginea? 

 De ce credeți că cineva a făcut-o? 

 Ce credeți că se întâmpla la momentul la care a fost realizată? 

 Cine credeți că este publicul acestei imagini? 

 Ce instrument a fost folosit pentru a o crea? 

 De ce credeți că această imagine este importantă? 

 Dacă cineva ar face așa ceva astăzi, ce ar fi diferit? 

 Ce puteți învăța din examinarea acestei imagini? 

 

Întrebare: Îndemnați elevii să pună întrebări care să conducă la și mai multe informații și reflecții. 

 Ce te întrebi despre ... 

 Cine? 

 Ce? 

 Când? 

 Unde? 

 De ce? 

 Cum? 

Sursa (adaptat după): Autor - Bradley Lands ; The Landscape of learning - 

http://www.thelandscapeoflearning.com/2011/12/how-to-use-visuals-as-teaching-tools.html; 

 

O imagine face cât o mie de cuvinte. 
Menținerea cursanților motivați și implicați în cursuri poate fi o sarcină dificilă. Totuși, există câteva strategii simple 

pe care le putem folosi pentru a crește interesul cursanților și a-i menține implicați. Prin folosirea stimulilor vizuali 

putem crește probabilitatea de a le menține atenția și a le încuraja participarea activă. Putem de asemenea 

răspunde diferitelor stiluri de învățare. 

În numărul de luna aceasta vom lua în considerare trei tipuri de resurse vizuale: 

 Desene 

 Ilustrații 

 Resurse online audio/video (AV) 

 

http://loc.gov/teachers
https://plus.google.com/100092080641786207904
http://www.thelandscapeoflearning.com/2011/12/how-to-use-visuals-as-teaching-tools.html
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Folosirea umorului în cursuri este ‘un instrument valoros de predare pentru stabilirea unui climat favorabil învățării’ 

(Kher,1999). O modalitate de a introduce umorul în cursurile noastre poate fi folosirea desenelor. 

Există numeroase beneficii ale folosirii desenelor în predare pentru că acestea pot:  

 să motiveze cursanții să se intereseze de elementul central al lecției  

 să atragă interesul asupra unei anumite idei sau subiect  

 să atragă și să mențină atenția  

 să îmbunătățească abilitățile analitice și gândirea critică 

 să ofere o înțelegere asupra lumii înconjurătoare și să ajute cursanții să 

gândească în mod creativ 

 să încurajeze cursanții să își folosească imaginația 

 să ajute la interpretarea unor semnificații care altfel pot fi dificil de explicat  

 să facă cursanții să râdă, să zâmbească, ceea ce le poate reduce stresul și 

anxietatea  

 să ajute profesorii să stabileasacă un raport mai apropiat față de cursanții lor, 

prin posibilitatea de a râde împreună  

 să ajute cursanții să rețină informațiile printr-un stimul vizual și memorabil 

 

 

Hai să luăm acest desen drept exemplu. Acesta poate fi folosit: 
 ca încălzire sau ca icebreaker pentru lecție/prezentare 

 ca energizare, pentru a schimba gradul de concentrare 

 pentru a iniția o discuție la clasă și dezbaterea unor probleme etice implicate în cercetarea științifică 

 pentru a prezenta un concept nou sau a consolida un argument al cursului predat, ex. cercetătorii nu trebuie să 

fie părtinitori 

Poți de asemenea determina cursanții să: 
 își creeze propriile subtitrări pentru un desen adecvat 

 potrivească subtitrările cu o selecție de desene 

 să analizeze limbajul subtitrărilor 

 să analizeze diferite comportamente culturale sau/și sociale 

 să reflecteze asupra unor evenimente actuale 

 

 

Există un număr mare de site-uri cu desene profesionale disponibile online, care oferă desene în scop educațional. 

Nu toate sunt lipsite de drepturi de autor, deci asigurați-vă că înțelegeți termenii și condițiile. 

http://www.benitaepstein.com/index.html 

http://www.sciencecartoonsplus.com/pages/gallery.php 

http://www.cagle.com/teacher/ 

http://www.cartoonstock.com/directory/h/higher_education.asp 

 

 

 

 

http://www.benitaepstein.com/index.html
http://www.sciencecartoonsplus.com/pages/gallery.php
http://www.cagle.com/teacher/
http://www.cartoonstock.com/directory/h/higher_education.asp
https://sites.google.com/a/gapps.cityu.edu.hk/gallery/issue003/is301.png?attredirects=0
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Dr. Olivia Leung de la Departmentul de Contabilitate ne arată 

cum folosește ea ilustrațiile cu studenții ei, pentru a îi învăța idei 

sau concepte abstracte. 

Pe lângă livrare, scopul nostru este să suscităm interesul 

cursanților și să le dezvoltăm gândirea laterală. Cum ne 

menținem cursanții implicați și motivați în sala de curs, mai 

ales atunci când subiectele nu sunt ușor de înțeles din 

perspectiva cursantului? 

Pentru a-i expune în mod eficient pe cursanți la concepte sau 

teorii abstracte, folosesc următorii 4 pași: 

1. Introduc terminologia înaintea teoriei însăși. 

2. Descriu procedura și mediul în care se aplică teoria. 

3. Ilustrez formularea teoriei. 

4. Organizez materialele și explorez dincolo de teorie. 

 

Pentru fiecare pas, mă folosesc de ilustrații desenate de mână 

pentru a facilita învățarea și a suscita interesul și imaginația 

cursanților. Aici sunt câteva exemple de ilustrații utilizate la 

fiecare pas de mai sus în unele din cursurile mele de 

contabilitate financiară și de gestiune. 

Diagrama 1 este o povestire comică despre o activitate 

bancară. Fiindcă mulți dintre cursanți nu sunt familiarizați cu procedurile interne ale băncii, ca să nu mai vorbim de 

procedurile de înregistrare contabilă ale unei companii, acest desen poate familiariza cursanții cu noi proceduri de 

afaceri și le poate stimula curiozitatea și interesul despre subiect. 

 

Diagrama 2 este o ilustrație despre linia de producție a unei patiserii imaginare cu care cursanții și cu mine lucrăm în 

cadrul cursului de contabilitate de gestiune. Nu numai că această ilustrație familiarizează cursanții cu procesul de 

producție al unei societăți de fabricație, dar îi și ajută să identifice diferite costuri de producție și să vizualizeze cum 

pot fi alocate aceste costuri aceleiași unități de producție fabricate sub diferite teorii ale costurilor. Cu ajutorul 

ilustrației, multor studenți li se pare mai ușor să reflecteze și să se gândească ’în afara imaginii’ pentru a identifica și 

explora alternativele necunoscute. 

 

 

 

Nu trebuie să ai la dispoziție un desenator 

talentat pentru a folosi imaginile în mod 

eficient în sala de curs. Factorul cheie 

pentru a avea succes este să atragi cursanții 

să devină angrenați în desenele tale, să îi 

încurajeze să își imagineze și să vizualizeze 

ce este în desen și, cel mai important, ce nu 

este. 

Distrează-te desenând împreună cu 

studenții! 

 

 

https://sites.google.com/a/gapps.cityu.edu.hk/gallery/issue003/Issue003-Olivia-Diagram1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/gapps.cityu.edu.hk/gallery/issue003/Issue003-Olivia-Diagram2.jpg?attredirects=0
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Dr. Ahmar Mahboob, cadru universitar recent asociat cu CityU, discută cum folosește el resursele AV online. 

  

Sunt puține lucruri care pot atrage atenția cursanților noștri precum folosirea planificată a resurselor online de tip 

AV, în predarea noastră. Cursanții de astăzi petrec o bucată considerabilă de timp online. Și noi putem pătrunde în 

această lume pentru a găsi resurse utile pe care le putem include în activități și integra în predarea noastră. 

 

Pe parcusul anilor am folosit resursele AV disponibile online pentru a atinge o varietate de scopuri. Acestea includ 

determinarea cursanților de a: 
 se gândi la subiecte care vor fi prezentate 

 înțelege mai bine subiectul în clasă, oferindu-le acces la ele folosind diferite modalități și tehnologii 

 vedea cum poate fi înțeles, descris și explicat același subiect în moduri diferite 

 explora aplicațiile unui anumit subiect în viața reală 

 vedea cum ceilalți își prezintă ideile folosind o gamă largă de resurse AV și de alte tipuri 

 dezvolta abilitățile de gândire critică 

 vedea că învățarea este distractivă! 

Poți atinge aceste scopuri folosind o gamă largă de activități care sunt relevante pentru cursul pe care îl ții. Iată un 

exemplu de activitate care a fost util pentru mine. Într-un modul despre Variantele Limbii Engleze din Lume, în care 

voiam ca studenții să înțeleagă cum putem studia diferențele fonetice (sunetelor) între vorbitorii de limbă engleză 

de peste tot din lume, le-am cerut studenților să: 
1. Viziteze Arhiva Accentelor în Vorbire (http://accent.gmu.edu/searchsaa.php) și să completeze o scurtă activitate. 

2. Asculte vorbitori din două regiuni diferite ale lumii și să se uite la transcrierile textelor oferite pe website. 

3. Facă o listă a diferențelor dintre acești vorbitori pe o fișă de lucru. 

4. Își împărtășească rezultatele cu colegii, în grupuri, după care continuam cu prezentarea mea. 

Acestă scurtă activitate folosind resurse AV online prezintă studenților unele dintre ideile centrale pe care le discut 

în cursul meu și îi menține angajați în subiect. Acest lucru îi determină pe studenți să se implice în texte în feluri care 

le sunt cunoscute și care ne pot ajuta să ne facem predarea de succes. 

“...producția video în clasă sprijină dezvoltarea alfabetizării media, a abilităților de gândire de ordin înalt, a unor 

experiențe de învățare bazată pe proiecte, a unor experiențe relevante pentru lumea reală, și a unei conexiuni mai 

profunde cu curriculum-ul explorat” (Nikkos Theodosakis, 2002). 

 Arătarea unor situații din viața reală pentru a sublinia folosirea tehnicilor de interogare, a abilităților de 

comunicare, a abilităților de negociere și de prezentare, de ex. interviuri pentru job, consultări cu pacienți 

medicali, situații de lucru între manager și echipă, sau între vânzător și client. 

 Arătarea unor experimente științifice sau de laborator pentru a ajuta studenții să urmărească mai ușor și să 

înțeleagă procedurile. 

 Întreruperea unei secțiuni din video pentru a reflecta asupra conținutului, iar apoi să continuăm cu secțiunea 

următoare, după care să punem pauză și să reflectăm din nou. 

 Determinarea studenților să găsească resurse sau să-și creeze propriul YouTube 

 Ilustrarea prin video a unor conținuturi sau concepte de la clasă. 

Sursa (adaptat după): https://sites.google.com/a/gapps.cityu.edu.hk/gallery/issue003  

 

 

http://accent.gmu.edu/searchsaa.php
https://sites.google.com/a/gapps.cityu.edu.hk/gallery/issue003
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În fiecare bărbat adevărat se ascunde un copil care vrea să se joace. 
Friedrich Nietzsche 
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https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2444/Investing%20and%20Empowering.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2444/Investing%20and%20Empowering.pdf
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/europeantotstrategy/trainercompetences/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/europeantotstrategy/trainercompetences/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2490/0009-08_NFE_FINAL.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1881/Trainer_%20Competence_study_final.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
http://www.amazon.com/The-Element-Finding-Passion-Everything/dp/0143116738
http://www.amazon.com/The-Element-Finding-Passion-Everything/dp/0143116738
http://www.amazon.com/Lateral-Thinking-Creativity-Perennial-Library/dp/0060903252
http://www.amazon.com/Lateral-Thinking-Creativity-Perennial-Library/dp/0060903252
https://www.stephencovey.com/7habits/7habits.php
http://www.amazon.com/Gamestorming-Playbook-Innovators-Rulebreakers-Changemakers/dp/0596804172
http://www.amazon.com/Mans-Search-Meaning-Viktor-Frankl/dp/080701429X
http://www.amazon.com/Mans-Search-Meaning-Viktor-Frankl/dp/080701429X
http://www.amazon.com/Nonviolent-Communication-A-Language-Life/dp/1892005034
http://www.amazon.com/Nonviolent-Communication-A-Language-Life/dp/1892005034
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7. Change Your Thinking, Change Your Life: How to Unlock Your Full Potential for Success and Achievement - 

Brian Tracy - http://www.amazon.com/Change-Your-Thinking-Life-Achievement/dp/0471735388  

8. The Way of Council - Jack Zimmerman - http://www.amazon.com/The-Way-Council-Jack-

Zimmerman/dp/1883647053  

9. Emotional Intelligence - Daniel Goleman - http://www.amazon.co.uk/Emotional-Intelligence-Matter-More-

Than/dp/0747528306  

10. Start with why - Simon Sinek - http://www.amazon.com/Start-Why-Leaders-Inspire-Everyone/dp/1591846447  

11. Experience and education - John Dewey - http://www.amazon.com/Experience-And-Education-John-

Dewey/dp/0684838281  

12. Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice - http://www.amazon.com/Multiple-Intelligences-

Horizons-Theory-Practice/dp/0465047688/ref=asap_bc?ie=UTF8 

Video 
1. Top documentaries - http://topdocumentaryfilms.com/  

2. The school of life – Youtube channel  - https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel  

3. Ultimate camp resource – Youtube channel with lots of videos - 

https://www.youtube.com/user/ultimatecampresource 

4. How We Learn - Synapses and Neural Pathways - https://www.youtube.com/watch?v=BEwg8TeipfQ 

5. Character Education with Outward Bound (Outdoor education) - https://www.youtube.com/watch?v=FFoW-

rbXegU 

6. Democratic schools: Imagine a School...Summerhill - https://www.youtube.com/watch?v=ZE20ylESsY4 

7. The Forbidden Education – documentary - https://www.youtube.com/watch?v=1RBBVL1Sah0 

8. Billions in Change Official Film - https://www.youtube.com/watch?v=YY7f1t9y9a0  

9. Ken Robinson on Passion  - https://www.youtube.com/watch?v=-M8Hl5MUr8w  

10. TED-ED – Lessons worth sharing - http://ed.ted.com/ 

Pagini web 
1. Take free online classes from 120+ top universities and educational organizations - https://www.coursera.org/ 

2. Resources, tools, and solutions for teachers, administrators, and parents. - http://www.edutopia.org/ 

3. The Heroic Imagination Project (HIP) is a nonprofit organization that teaches people how to take effective action 

in challenging situations.- http://heroicimagination.org/ 

4. Ultimate camp resource (collection of games and outdoor activities) -  http://www.ultimatecampresource.com/ 

5. Salto Tool Box Hundreds of useful tools for learning - for youth work and training activities - https://www.salto-

youth.net/tools/toolbox/  

6. Solution Focused Therapy - http://www.sfbta.org/about_sfbt.html 

7. SALTO Educational Tools Portal - http://educationaltoolsportal.eu/platform/  

Discursuri TED  
1. Sugata Mitra: Kids can teach themselves – 2007 - 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves  

2. Sugata Mitra: The child-driven education – 2010 - 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education  

3. Sugata Mitra - Build a School in the Cloud – 2013 - 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud  

4. Ken Robinson - Do schools kill creativity? – 2006 - 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity  

5. Ken Robinson - Bring on the learning revolution! – 2010 - 

http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution  

http://www.amazon.com/Change-Your-Thinking-Life-Achievement/dp/0471735388
http://www.amazon.com/The-Way-Council-Jack-Zimmerman/dp/1883647053
http://www.amazon.com/The-Way-Council-Jack-Zimmerman/dp/1883647053
http://www.amazon.co.uk/Emotional-Intelligence-Matter-More-Than/dp/0747528306
http://www.amazon.co.uk/Emotional-Intelligence-Matter-More-Than/dp/0747528306
http://www.amazon.com/Start-Why-Leaders-Inspire-Everyone/dp/1591846447
http://www.amazon.com/Experience-And-Education-John-Dewey/dp/0684838281
http://www.amazon.com/Experience-And-Education-John-Dewey/dp/0684838281
http://www.amazon.com/Multiple-Intelligences-Horizons-Theory-Practice/dp/0465047688/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Multiple-Intelligences-Horizons-Theory-Practice/dp/0465047688/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://topdocumentaryfilms.com/
https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
https://www.youtube.com/user/ultimatecampresource
https://www.youtube.com/watch?v=BEwg8TeipfQ
https://www.youtube.com/watch?v=FFoW-rbXegU
https://www.youtube.com/watch?v=FFoW-rbXegU
https://www.youtube.com/watch?v=ZE20ylESsY4
https://www.youtube.com/watch?v=1RBBVL1Sah0
https://www.youtube.com/watch?v=YY7f1t9y9a0
https://www.youtube.com/watch?v=-M8Hl5MUr8w
http://ed.ted.com/
https://www.coursera.org/
http://www.edutopia.org/
http://heroicimagination.org/
http://www.ultimatecampresource.com/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
http://www.sfbta.org/about_sfbt.html
http://educationaltoolsportal.eu/platform/
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution
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6. Ken Robinson - How to escape education's Death Valley – 2013 - 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley  

7. Kiran Sethi - Kids, take charge – 2009 - http://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge  

8. Annie Murphy Paul - What we learn before we're born – 2011 - 

http://www.ted.com/talks/annie_murphy_paul_what_we_learn_before_we_re_born  

9. Logan LaPlante: Hackschooling makes me happy - http://www.youtube.com/watch?v=h11u3vtcpaY  

10. Jullien Gordon: How to graduate college with a job you love & less debt - 

https://www.youtube.com/watch?v=29tJAgc54RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebuie să dezveți ceea ce ai 

învățat! 
De această dată facem referire la un profesor 

excelent: Master Yoda.Conform acestuia, 

pentru a deveni un Jedi de excepție trebuie … 

„Să dezveți ceea ce ai învățat!” 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd

2W50No 

Demonstrația unei teze absurde 
În grupuri mici, participanții pregătesc o argumentare și 

încearcă să își dovedească afirmația: 

 Mâncatul bananelor conduce la relații bune. 

 Vorbitul frecvent cu cactușii crește dragostea față de 

șah. 

 Atunci când un câine urinează pe tine, îți poartă 

noroc. 

 Frecatul frecvent al nasului cu coajă de cartofi crește 

stima de sine. 

 Cântecul cucului de trei ori pe zi duce la sex mai bun. 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley
http://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge
http://www.ted.com/talks/annie_murphy_paul_what_we_learn_before_we_re_born
http://www.youtube.com/watch?v=h11u3vtcpaY
https://www.youtube.com/watch?v=29tJAgc54RA
https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No
https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No
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NU ARE SCOP COMERCIAL 

 

Folosiți-o 

GRATUIT 

Distribuiți-o 

GRATUIT 

Promovați-o 

GRATUIT 

Faceți lumea mai bună 

GRATUIT 

 

Mulțumiri tuturor participanților, prietenilor, colegilor și formatorilor pentru sprijinul, inspirația și ajutorul pe care mi l-au 

acordat, care au condus la crearea acestui Manual. Mulțumesc tuturor oamenilor care m-au ajutat și mi-au dat putere, 

în drumul meu. Mai ales lui Bogdan și Eleni  

Ognian Gadoularov 

 

Ognian Gadoularov, Expert formare, Bulgaria – ogi@gudevicalearning.net  

Bogdan Romanică, Expert formare, România - romanica.bogdan@gmail.com  

 

Acest proiect a fost finanțat prin sprijinul Comisiei Europene. 
Această publicație reflectă doar perspectiva autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere 
pentru nici un mod de folosire a informațiilor conținute de aceasta. 
 
 

Această lucrare este autorizată prin Licența Internațională Creative 

Commons Attribution 4.0. Pentru a vedea o copie a acestei licențe, 

accesați http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ sau trimiteți o 

scrisoare la Creative Commons, CP 1866, Mountain View, CA 94042, 

SUA. 
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