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Introducere  

 

Scopul acestui ghid este să servească drept punct de referință pentru formarea 

formatorilor care vor contribui la dezvoltarea abilităților antreprenoriale în cadrul 

comunității de refugiați și imigranți. Lucrarea colectivă reflectă acele necesități care trebuie 

să fie luate în considerare în cadrul activității efective în acest domeniu. 
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Capitolul 1: Principii de formare a formatorilor în ceea ce privește dezvoltarea 
abilităților antreprenoriale pentru refugiați și migranți 

 
 

În epoca globalizării, cerințele vieții moderne se schimbă într-un ritm alert, iar contextul 

în care trăim și muncim nu este static, ci se modifică constant. În ziua de astăzi, fluxul 

continuu al populației schimbă forma societăților moderne. Diversitatea și devierile, în ceea 

ce privește valorile, atitudinile, experiențele și așteptările sunt mult mai pronunțate. 

Complexitatea și eterogenitatea care caracterizează societățile moderne necesită noi 

abilități și resurse. 

În același timp, țările Uniunii Europene s-au trezit în fața provocării de a-și arăta fața 

umanitară și a primi, a găzdui și a integra fluxurile de migranți și refugiați. Criza economică, 

socială și umanitară care a afectat țările sud-europene a redus resursele naționale 

destinate grupurilor sociale vulnerabile. Ca o consecință, integrarea migranților și a 

refugiaților a devenit mult mai dificilă, în timp ce fenomenele rasiste s-au intensificat.  

Integrarea și adaptarea economică și socială a migranților și refugiaților necesită 

cunoștințe specializate. Ei au nevoie să își dezvolte atât o gamă largă de abilități sociale, 

cum ar fi să învețe noi limbi și coduri de comunicare, valori morale și culturale, cât și 

deprinderi, reguli, atitudini și comportamente cruciale pentru o conviețuire zilnică pașnică. 

Pentru a se putea conforma noilor cerințe, trebuie să înțeleagă realitatea într-un mod nou 

și diferit. 

Goldstein și Gessner (1988) consideră că formarea vocațională trebuie nu doar să 

transmită abilități și concepte, dar și să ajute la deprinderea unor noi atitudini, și la o 

înțelegere mai profundă a lucrurilor. Tight (2002) consideră că formarea depinde de 

condițiile în care lucrează cel care primește instructajul, și de modul în care acesta 

funcționează în mediul de lucru. Drept urmare, formarea migranților și a refugiaților nu ar 

trebui să implice învățarea mecanică, ci să le ofere instrumente pentru a putea lua 

inițiative, a își putea asuma roluri noi și complexe, a înțelege procesele care au loc atât în 

contextul în care muncesc, cât și în mediul economic și social mai extins.  

Astfel, este important ca programele de educație dedicate migranților și refugiaților să 

aibă drept obiectiv înțelegerea culturii țării-gazdă și dezvoltarea unor competențe 
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esențiale, cum ar fi: comunicarea, negocierea, abilități de rezolvare a problemelor, de 

programare, de alegere a obiectivelor, de căutare și exploatare a resurselor, creativitatea și 

preluarea de inițiativă. 

 

Educația migranților și a refugiaților 

Programele de educare care vizează migranții și refugiații ar trebui să fie inspirate de 

valorile educației adulților, și să adopte metodele și tehnicile de învățare cele mai potrivite 

în cazul lor. După Alan Rogers (2002), diferențele în educația pentru adulți țin de abordarea 

învățării. Metoda de învățare adoptată în cadrul programului de educare joacă cel mai 

important rol.  

Conform lui Rogers (2002), educația ar trebui să îi trateze pe cei instruiți ca pe persoane 

mature, experimentate, responsabile, capabile să se administreze, care au maturitatea și 

capacitatea de a lua decizii pentru ele însele și au dreptul la autodeterminare. Ei sunt 

indivizi care nu se află la începutul drumului lor, ci într-un moment de cotitură în ceea ce 

privește evoluția personală, dezvoltarea și utilizarea potențialului lor. În toate experiențele 

lor anterioare, ei au acumulat abilități pe care le pot folosi în cadrul eforturilor lor. Sunt 

conștienți atât de punctele lor slabe și de dificultățile pe care le întâmpină, cât și de situația 

lor actuală, perspectiva lor ajutându-i să facă judecăți corecte și să ia decizii pentru ei și 

alții. În calitate de adulți, sunt responsabili pentru ei înșiși, pentru acțiunile lor, reacțiile și 

dezvoltarea lor proprie. Dispun de un grad de autonomie și responsabilitate în ceea ce 

privește luarea deciziilor și comportamentul deliberat, și trebuie să fie tratați în consecință. 

Persoanele responsabile de proiectarea și implementarea programelor de educare 

dedicate acestor grupuri-țintă ar trebui să țină cont de nevoile și perspectivele lor asupra 

procesului educațional. Steven Brookfield (1986) susține că educația pentru adulți poate 

ajuta la producerea unei schimbări subtile în ceea ce privește autodeterminarea. Migranții 

și refugiații aduc cu ei în mediul de învățare o gamă largă de experiențe total diferite de 

cele ale adulților autohtoni, care reprezintă o resursă valoroasă în procesul de învățare. De 

aceea, este important să punem accent pe învățarea experiențială, care valorifică 

experiențele anterioare (Knowles, 1998). 
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Este de o importanță vitală ca migranții și refugiații să fie educați cu privire la 

antreprenoriat și integrarea pe piața muncii. Ca un criteriu principal în ceea ce privește 

calitatea și eficacitatea procesului educațional, formatorii ar trebui să dobândească o 

înțelegere în profunzime a nevoilor și caracteristicilor cursanților. Ar trebui să le înțeleagă și 

accepte diversitatea culturală, diferitele atitudini, valori și moduri de comunicare. 

Scopul educației ar trebui să fie cel de a scoate la lumină și a pune în valoare punctele 

forte ale fiecărui migrant și refugiat, și nu de a se concentra asupra deficiturilor și 

slăbiciunilor acestora. De asemenea, ar trebui să scoată în evidență cunoștințele și 

abilitățile pe care ei le au deja, și să îi ajute în procesul de adaptare la noile condiții, la 

cultura și cerințele țării-gazdă. Scopul principal, conform lui Carl Rogers, este cel de a 

consolida individul, ca persoană, activându-i toate capacitățile și abilitățile psiho-fizice, cu 

scopul de a oferi semnificație acțiunilor sale. 

 

Probleme care trebuie adresate în cadrul programelor educaționale dedicate 

refugiaților și imigranților 

Atunci când proiectăm programele educaționale, trebuie să luăm în considerare natura 

și caracteristicile cursanților, nevoile lor de învățare, experiențele lor educaționale 

anterioare, atitudinile lor în ceea ce privește educația și modul în care sunt obișnuiți să 

învețe, atât în cadrul educației formale, cât și a celei non-formale. Acești factori joacă un 

rol crucial în determinarea metodelor de învățare care vor fi adoptate, pentru a răspunde 

nevoilor specifice ale migranților și refugiaților.  

Metodele educaționale care vor fi alese ar trebui să promoveze: a) interacțiunea între 

cursanți, b) schimbul de experiență, c) motivația spre cunoaștere, d) participarea. 

Programul de training va fi elaborat pornind de la aceste caracteristici și nevoi. 

Cunoștințele pe care le vor dobândi trebuie să se afle în strânsă legătură cu situațiile cu 

care refugiații migranți se confruntă în viața de zi cu zi. Activitățile educaționale ar trebui să 

se concentreze asupra problemelor și greutăților lor reale, dându-le posibilitatea să învețe 

cum să acționeze eficient pentru a le face față cu succes, mai degrabă decât să le transmită 

un bagaj de cunoștințe academice abstracte. Conform lui Rogers, un training își atinge 
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scopul atunci când se află în legătură directă cu nevoile personale și țelurile celor instruiți și 

contribuie la evoluția lor.  

Este necesar ca migranților și refugiaților să le fie oferite condiții de învățare 

excepționale și un mediu adecvat de învățare, unde să aibă întâietate respectul reciproc, 

încrederea, apropierea, interesul practic, empatia față de ceilalți membri, înțelegerea 

particularităților și acceptarea diversității lor. Într-un astfel de mediu - unde nu resimt o 

amenințare la adresa lor și a culturii lor - ei vor putea avea încredere în forța lor interioară 

și își vor putea dezvălui abilitățile și potențialul. 

Roger insistă asupra construirii unui mediu de învățare care transferă responsabilitatea 

dinspre învățarea tradițională înspre o învățare activă, guvernată de acțiune personală și de 

inițiativa proprie a participanților. În timp, învățarea este mai eficace atunci când îi 

antrenează pe cursanți și ține cont atât de sentimentele, contradicțiile, îndoielile, 

prejudecățile și construcțiile cognitive ale acestora, cât și de creativitatea și nevoia lor de 

autoexprimare. Cursanții ar trebui să înlocuiască procesul de critică și evaluare cu cel de 

autocritică și autoevaluare. În egală măsură, formatorii ar trebui să păstreze o atitudine 

deschisă cu privire la istoricul educațional al migranților și refugiaților, cu precădere atunci 

când acesta are o legătură directă cu problemele pe care aceștia le întâmpină.  

Toți specialiștii cad de acord asupra eficacității educației empirice, mai ales atunci când 

aceasta are consecințe asupra experiențelor primare și/sau secundare. Modul în care 

fiecare cursant își interpretează experiențele se află în legătură directă cu educația lor 

anterioară și rolurile sociale pe care și le-au asumat și le-au adoptat. Fiecare individ este 

influențat într-o mare măsură de către contextul social în care s-a dezvoltat. Influențele 

educaționale și culturale pot fi un factor inhibitor în cadrul procesului de învățare. După 

Jack Mezirow (1977, 1991), interpretăm realitatea pornind de la sistemul de percepții pe 

care l-am internalizat în mod inconștient în cadrul contextului cultural la care am fost 

expuși în procesul de socializare. În consecință, sistemul nostru perceptual este limitat. 

Probabil ar trebui să ne analizăm în mod critic convingerile, rolurile pe care ni le asumăm, 

atitudinile și relațiile noastre cu ceilalți. Mezirow definește gândirea critică drept acel 

instrument de evaluare a percepțiilor și valorilor pe baza cărora înțelegem realitatea. 

Astfel, această „unealtă” predetermină modul nostru de a gândi, de a ne rezolva 
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problemele și de a căuta să aflăm cele mai profunde motivații și consecințe ale acțiunilor 

noastre. (Mezirow, 1990, p. 5). 

 

Contextul socio-politic  

Pentru a examina procesul de învățare, trebuie să ținem cont de mediul socio-economic 

și cultural. „Jarvis consideră că procesul educațional nu este unul neutru. De regulă, cei 

implicați în cadrul lui - operatorii, formatorii ca persoane - transmit cursanților, în mod 

conștient sau inconștient, o parte din sistemul ideologic și de evaluare dominant pe care l-

au interiorizat.” (Kokkos, 2005, p. 87) În acest sens, formatorii sunt inconștient angrenați în 

sistemul ideologic și de evaluare pe care și l-au însușit și l-au diseminat în rândul cursanților 

lor.  

Formatorii le transmit persoanelor pe care le instruiesc procesul propriei lor socializări, 

din moment ce aceste principii, valori și percepții au fost interiorizate de către ei. Cel mai 

semnificativ obstacol pe care îl întâmpină formatorul este cel de a se distanța și de a își 

distinge propriile stereotipuri, convingeri și presupoziții, pentru a evita să exercite o 

influență asupra cursanților. În acest sens, este necesar ca formatorul să fi atins un grad 

avansat al maturității, responsabilității și dezvoltării personale. 

Formatorii ar trebui să coordoneze procesul educațional și să creeze cadrul potrivit 

pentru învățare. Nu ar trebui să își impună punctele de vedere personale, ci să le supună 

dezbaterii. În procesul educațional, oamenii nu trebuie priviți ca niște recipienți pasivi; ei 

sunt subiecți activi care se află în continuă interacțiune cu mediul. Procesul de învățare este 

diferit în cazul fiecărui individ, dar nu se limitează la dimensiunea psihologică a dezvoltării 

personalității, ci este în egală măsură profund afectat de factorii sociali și culturali. Se află 

în legătură directă cu lumea înconjurătoare și este influențat de aceasta (Jarvis, 1987, 11). 

Într-un mod similar, cursanții interpretează și procesează informația pe care o primesc în 

funcție de contextul social și cultural al socializării lor. Formatorii trebuie să fie conștienți 

de aceste procese continue și să le ofere cursanților posibilitatea de a reflecta critic, de a își 

dezvolta încrederea în sine și de a se adapta la noua realitate (Kokkos, 2005, p. 86). 

Jarvis privește educația ca pe un act umanitar, ca pe un serviciu public. În acest sens, 

formatorii ar trebui să fie preocupați de starea de bine a migranților și a refugiaților și de 
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evoluția lor. Nu ar trebui să își impună propriile opinii. De asemenea, ei ar trebui să ofere 

înțelegere în etapa de autoreflecție din cadrul evaluării cursului.  

Conform aceluiași autor, formatorii buni ar trebui: a) să respecte personalitatea fiecărui 

cursant, b) să empatizeze cu cursanții, c) să se intereseze de ei și să le recunoască 

eforturile, d) să fie familiari cu subiectul. Prestigiul lor derivă din aprecierea de care se 

bucură din partea cursanților și nu din rolul lor de formatori. Ar trebui să creeze 

oportunități pentru învățare și să nu fie autoritari, iar prin încurajarea participării „pot 

amplifica efectul unei prelegeri. Nu este vorba despre a fi autoritar, ci a avea autoritate.” 

(Kokkos, 2005, p.195). Migranții și refugiații ar trebui să fie implicați activ pe parcursul 

procesului educațional, în timpul etapei de proiectare și formulare a obiectivelor 

educaționale și a evaluării. Metodele și instrumentele folosite trebuie să fie adecvate 

necesităților cursanților. Întregul proces trebuie să se concentreze asupra creării unui 

mediu de învățare pozitiv, folosind metoda socratică, ce promovează participarea activă și 

gândirea critică. 

 

Caracteristici speciale ale refugiaților și migranților 

Curriculumul și obiectivele sale ar trebui să întâmpine așteptările migranților și ale 

refugiaților. Totuși, se pot observa unele obstacole în cadrul procesului educațional, iar 

formatorii ar trebui să fie conștienți de acestea.  

Obstacolele extern-sociale includ problemele de comunicare, cum ar fi limba vorbită în 

țara-gazdă, diferențele de cod comunicațional și cultural, diferite noțiuni 

comportamentale, deprinderi cotidiene și cutume de conciliere. În egală măsură, printre 

ele se numără și valorile, convingerile, modul de a gândi, credințele religioase și diferitele 

interpretări asupra lumii. Alte obstacole ar putea fi și istoricul educațional și stilurile de 

învățarea ale migranților și refugiaților.  

În ceea ce privește obstacolele interne, acestea includ experiențele traumatice pe care 

le-au trăit. În toate cazurile există daune psihologice și mari pierderi, ținând cont de faptul 

că au fost separați de cei dragi, de rude, de patrie, de obiceiurile lor și în general de stilul 

lor de viață anterior. Există sentimentul durerii, și o nostalgie cu privire la cei pe care au 

fost nevoiți să îi lase în urmă. Au fost supuși la amenințări, violență, vătămări corporale și 
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psihologice. De regulă, au fost victime ale exploatării, traficării, degradării și atacurilor 

rasiste. Neliniștea lor derivă din nevoia de a supraviețui și a se adapta noilor condiții. Au o 

stimă de sine scăzută și nu au încredere în ei înșiși, pe măsură ce receptează diferite 

comportamente agresive și de respingere 

 

Procesul de învățare  

Eficacitatea curriculumului depinde de îndeplinirea unor cerințe specifice, cum ar fi:  

A) Crearea și garantarea unui mediu educațional sigur. Cultivarea unui climat al 

încrederii, apropierii, acceptării, respectului pentru diversitate, egalității între 

oameni, fără urmă de critică și degradare. Un mediu în care sunt evidențiate punctele 

forte, abilitățile și calitățile fiecăruia, și nu greșelile și slăbiciunile. 

B) Obiectivele educaționale și rolurile participanților pe parcursul procesului ar trebui să 

fie definite de la început și să fie realiste, în conexiune cu necesitățile migranților și 

refugiaților și răspunzând direct la acestea. Scopurile trebuie să fie clarificate 

împreună cu echipa de formare și acceptate de către membrii acesteia, fiind necesar 

să coincidă cu așteptările lor. 

C) Conținutul trebuie să fie adaptat necesităților migranților și refugiaților și să se 

concentreze asupra depășirii dificultăților pe care aceștia le întâmpină, exercitându-și 

rolul de antreprenori. 

D) Procesul de învățare ar trebui să fie personalizat și să ia în considerare nevoile 

specifice ale fiecărui migrant și refugiat și stilurile lor de învățare. Genul, locul de 

origine, istoricul educațional, influențele culturale și sociale și stilurile diferite de 

învățare au fost identificate drept cauze ale inegalității. În ceea ce privește migranții 

și refugiații, identitatea lor este în principal caracterizată de statutul lor. Formatorii 

care sunt chemați să lucreze cu aceste populații ar trebui să fie conștienți că există un 

risc de a-și pierde identitatea personală. 

E) În plus, formatorii ar trebui să încurajeze și să stimuleze participarea fiecăruia în 

cadrul procesului educațional. Ar trebui să se concentreze asupra exprimării 

necesităților și așteptărilor personale, să identifice obiectivele educaționale, 

conținutul educativ și metodele care vor fi urmate. Eficacitatea procesului de învățare 
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crește brusc, la nivelul la care sunt selectate și aplicate tehnici  de învățare activă și 

metode experiențiale, cum ar fi crearea de grupuri de lucru, prezentări ale 

studenților, studii de caz, jocuri de rol, simulări etc. Prin metode active și 

participative, cursanții împărtășesc, comunică, fac schimb de idei, opinii, reflecții, 

găsesc alternative, lucrează împreună, preiau inițiativa și în general dobândesc 

încredere în ei înșiși, își dezvoltă abilități sociale și experimentează situații și roluri 

care le sunt atribuite în cadrul unui mediu sigur. 

F) De asemenea, ar trebui să poată identifica problemele cu care migranții și refugiații 

se confruntă și să încerce să găsească soluții care să le dea posibilitatea să își continue 

educația. 

 

Valorile formatorilor  

Atitudinile, convingerile și valorile educatorilor cu privire la problemele cu care se 

confruntă migranții și refugiații joacă  un rol crucial în crearea și implementarea 

programelor educaționale. Una dintre primele provocări pe care le întâmpină formatorii 

implicați în educația adulților este eterogenitatea grupurilor cărora le predau. E dificil 

pentru membrii unui grup eterogen să se simtă uniți, să simtă forța legăturii care îi atrage și 

unește, ajutându-i să simtă că aparțin undeva (M. Todoulou, 2005, p. 106). 

Cu toate acestea, ideea de coerență nu trebuie confundată cu existența diferitelor 

perspective, convingeri și naționalități în rândul membrilor. Atunci când este exploatată în 

cadrul unui grup funcțional, eterogenitatea nu tulbură coerența acestuia. Este posibil să 

avem un grup cu o mare divergență a opiniilor, experiențelor, caracteristicilor, dar în 

același timp foarte unit și cu un puternic sentiment al „apartenenței”. 

Formatorii trebuie să fie deschiși la diversitate și să fie conștienți de propriile lor 

stereotipuri și prejudecăți. Ei trebuie să încurajeze valorile care promovează cooperarea 

între membrii grupului și să scoată în evidență unicitatea și contribuția proprie a fiecărui 

membru. Ar trebui să creadă cu tărie în bogăția, însemnătatea, dinamica și frumusețea 

diversității și să privească diferențele drept o oportunitate pentru progres și evoluție. 
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De asemenea, aceștia trebuie să insufle grupului de migranți și refugiați un set de 

principii și valori de acceptare și integrare a diversității și să cultive abilitățile de înțelegere 

reciprocă și cooperare. 

 Să încurajeze autocunoașterea, conștientizarea punctelor forte și punctelor slabe ale 

fiecăruia, 

 Să încurajeze empatia, abilitatea de a te pune în locul celuilalt,  

 Să ofere prin modelul lor propriu condițiile pentru un climat al respectului și 

dialogului,  

 Să cultive încrederea și onestitatea, ca puncte de plecare pentru deschiderea 

emoțională și mentală,  

 Să respecte diversitatea și să susțină coexistența culturilor,  

 Să aducă împreună naționalități diferite, mai degrabă decât să grupeze cursanții în 

funcție de limba pe care o vorbesc, pentru a evita subgrupurile, 

 Să creeze grupuri mici de instruire (până la douăzeci de persoane), pentru a propaga 

efectele diversității,  

 Să promoveze cooperarea de la egal la egal. „Dezbaterea într-o relație echivalentă de 

tip omolog implică un procent mai mare al învățării în rândul membrilor grupului, 

decât schimbul cu persoana de prestigiu, respectiv formatorul”. (M. Todoulou, 2005, 

p. 118), 

 Să se concentreze asupra deprinderii unor valori,  

 Să valorifice elementele diferite, deviațiile de la normă și să insufle convingerea că 

diversitatea este o condiție necesară pentru creativitate și evoluție,  

 Să încurajeze relațiile emoționale și comunicarea în cadrul grupului, și să promoveze 

un climat de siguranță și încredere,  

 Formatorul ar trebui să fie conștient de faptul că migranții și refugiații nu reprezintă o 

populație omogenă,  

 Instruirea ar trebui să aibă loc în cadrul unui grup de învățare (Kokkos, 2005), astfel 

încât membrii acestuia să poată împărtăși, face schimb de informație și oferi 

susținere în legătură cu problemele celorlalți.  
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Formatorii ar trebui să fie deosebit de atenți la aceste aspecte, să discute și să se pună 

de acord cu echipa de instruire, în cadrul contractului inițial. De asemenea, ei trebuie să 

obțină noi abilități și competențe, pentru a le fi posibil să facă față acestei sarcini 

solicitante, complexe și dificile. Este esențial să dobândească cunoștințe în domeniile 

psihologiei, gestionarea traumelor mentale și dinamica grupului. Este posibil ca formatorii 

să fie nevoiți să facă față riscului frustrării și a surmenajului. Din aceste motive, este 

necesar ca aceștia să fie atenți la menținerea propriului echilibru. 

 În cadrul unor asemenea programe, „învățarea orizontală” și „co-evoluția” presupun 

faptul că atât formatorii cât și cursanții participă activ în cadrul procesului. Ei trebuie să își 

împărtășească gândurile, emoțiile și experiențele cu restul grupului, iar acest lucru îi va 

ajuta pe membri să învețe, prin relațiile lor. 

Migranții și refugiații nu trebuie priviți ca pe un grup omogen. În acest sens, este nevoie 

de o evaluare atentă a nevoilor profesionale și personale ale fiecărei persoane/grup la 

începutul procesului de suport și, atunci când este cazul, de intervenția unor instructori cu 

înaltă specializare, pentru a servi anumite subgrupuri specifice. În plus, îndrumătorii care 

lucrează cu refugiații proaspăt sosiți trebuie să beneficieze de instruire cu privire la 

asistența psihologică, și să aibă experiență în munca cu persoane vulnerabile. 
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Capitolul 2: Abilitățile formatorilor 

 

2.1 Abilități și atribute ale formatorilor 

 
 

Este minunat atunci când există pasiune pentru subiectul predat. Cu toate acestea, nu 

are un rol atât de important pentru rezultatele efective ale învățării. Există mulți formatori 

și instructori care sunt atât de pasionați de materialul în sine că uită cu totul de planul de 

învățare. În lipsa unor cunoștințe adecvate și fără a lua în considerare modul în care 

funcționează creierul uman și cum trebuie concepută o experiență de învățare eficientă, 

doar pasiunea nu va produce rezultatele educaționale așteptate. Așadar, să analizăm care 

sunt abilitățile de care are nevoie un formator pentru a le preda cursanților adulți. 

 

Competențe excelente de comunicare și relaționare 

S-ar putea să sune evident, dar este absolut necesar ca formatorii să aibă abilități 

remarcabile de comunicare. Ei trebuie să poată descompune idei complexe și să le poată 

explica într-un mod foarte clar cursanților. Acest lucru implică:  

- să explice lucrurile într-un mod clar, folosind o terminologie pe care cursanții o pot 

înțelege, 

- să observe dacă un cursant are un stil de învățare vizual, și să îl poată ajuta să își 

reprezinte conceptul predat sub forma unei imagini, mai degrabă decât sub forma unor 

cuvinte și/sau să facă uz în mai mare măsură de adverbe și adjective decât în cazul unui 

alt cursant care are un stil mai analitic și nu are nevoie de aceste imagini mentale. 

De asemenea, e nevoie ca ei să poată asculta activ, dar în același timp să fie sensibili la 

semnale de comunicare non-verbală, cum ar fi în cazul în care cursanții se plictisesc din 

cauza faptului că li se pare că abordarea conținutului are loc la un nivel prea scăzut sau 

elementar. 

Mediul de învățare trebuie să păstreze deschise liniile de comunicare, în așa fel încât 

cursanții să se simtă suficient de confortabil pentru a pune întrebări. Orice materiale 
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auxiliare de instruire trebuie să fie de asemenea ușor de urmărit și cu adevărat utile 

cursanților1. 

 

Propune un proces de instruire interesant și antrenant pentru cursanți 

Nimeni nu așteaptă cu nerăbdare „încă o sesiune de instruire”, și acest lucru este cu atât 

mai adevărat în cazul cursanților adulți. Ca să evite acest lucru, formatorii trebuie să 

folosească diferite metode pentru a le crește entuziasmul cu privire la curs. Fie că este 

vorba despre schimbarea formatului prezentării sau despre tipul materialelor de curs 

distribuite, ar trebui ca întotdeauna să țintim spre a crea cursuri antrenante și atrăgătoare.  

Formatorii buni întotdeauna încurajează participarea studenților. A pune întrebări în 

timpul instruirii le va reține atenția cursanților, și în același timp îi ajută pe formatori să își 

dea seama în ce procent studenții asimilează materialul prezentat. Adulții învață cel mai 

ușor atunci când pot pune cunoștințele dobândite în practică. Pentru a fi considerate 

eficiente, sesiunile de training trebuie să includă și segmente practice2.   

Deține cunoștințe în domeniu 

Formatorii competenți au o bună stăpânire a conceptelor și nuanțelor care predomină în 

sectorul din care provin cursanții. Aceste cunoștințe sunt de o importanță crucială, 

deoarece cursanții pot să recunoască ușor un formator care nu face mai mult decât să 

citească o prezentare pregătită dinainte. A avea o cunoaștere adecvată este de asemenea 

importantă în procesul de planificare a unui program de instruire eficient. Astfel, 

formatorilor le va fi mai ușor să aleagă ce mediu de instruire să folosească, ce tipuri de 

activități să includă etc.  

O altă remarcă referitoare la acest aspect: ocazional, un formator va întâlni un cursant 

care deja cunoaște multe cu privire la subiectul predat. Cu toate că este posibil ca această 

persoană să nu dobândească multe cunoștințe noi în cadrul cursului, este mult mai 

probabil ca ei să se implice și să se antreneze în cadrul cursului dacă simt că formatorul își 

cunoaște cu adevărat domeniul. Din momentul în care un cursant simte că are mai multe 

                                                      
1
 A se vedea și „Importanța abilităților de comunicare”, 

2
 A se vedea și „Metodologii și stiluri de învățare”. 
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cunoștințe decât formatorul, își pierde interesul. Dobândirea unor cunoștințe specializate 

în domeniu ajută cu siguranță în acest sens.  

 

Empatia și răbdarea  

Oare abilitatea de a te pune în locul altuia este o însușire utilă? Empatia îl ajută pe 

formator să poată semnala dificultăți personale cu care s-a confruntat el însuși în situații 

similare de învățare, pentru a-i ajuta pe cursanți să se simtă în largul lor. De asemenea, 

formatorii competenți păstrează o minte deschisă și sunt dispuși să asculte puncte de 

vedere diferite. Nu susțin că știu absolut totul și nu le vor vorbi niciodată cursanților de sus. 

Răbdarea se observă în faptul că sunt dispuși să complimenteze orice progres, chiar dacă 

lent, și nu se înfurie atunci când se comit greșeli. Include și tehnici de repetare a 

instrucțiunilor, descompunând o sarcină în unități mai mici și acordându-le cursanților timp 

pentru a încerca singuri. 

La modul mai general, cei mai buni formatori înțeleg faptul că oamenii învață la viteze 

diferite și în moduri diferite. Indiferent cât de mult timp le ia cursanților să înțeleagă 

conceptele predate, formatorul trebuie să își păstreze întotdeauna răbdarea. De 

asemenea, trebuie să își aloce timp pentru a interacționa cu fiecare cursant în parte, pentru 

a se asigura că toți înțeleg materialul predat înainte de a trece mai departe3.  

 

Pasiunea pentru învățarea continuă 

Cei mai buni discipoli devin cei mai buni profesori. O pasiune pentru învățare se va 

reflecta și în calitatea predării. A fi un cititor avid în toate domeniile (filosofie, psihologie 

umană, sport, natură și faună, spiritualitate, politică) este singurul mod de a dobândi o 

înțelegere echitabilă a lumii în care trăim. 

 

Oferă recunoaștere 

Ca o recunoaștere formală a faptului că studenții au încheiat instruirea cu succes, este 

posibil să adoptăm mai multe sisteme. Cel mai uzual este un certificat tipărit, care le poartă 

numele, o descriere a conținutului cursului, numărul de ore pe care l-au petrecut 

                                                      
3
 A se vedea și „Importanța cunoașterii grupului” 
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pregătindu-se pentru curs și urmărind conținutul acestuia etc. Dacă este posibilă 

înregistrarea cursului de formare de către un organism de acreditare, atunci trainingul 

poate dobândi un anumit număr de puncte în cadrul sistemului lor de educație. Acest lucru 

este de mare ajutor pentru cursanții care fac parte din asemenea programe, pentru că este 

nevoie ca ei să obțină astfel de puncte pentru a își păstra o bună reputație.  

 

Aspectul exterior atunci când susținem un stagiu de training - cum să ne îmbrăcăm  

Există câteva recomandări generale cu privire la „aspectul exterior” atunci când 

susținem o prezentare sau un training în fața celorlalți. Ideea de bază este simplă: să 

evităm exagerările în ambele direcții, nici prea elegant, nici inadecvat. Să rămânem la 

propriile idei cu privire la stilul vestimentar, exceptând atunci când acestea sunt prea 

neconvenționale, desigur. Este posibil să ne adaptăm la obiceiurile locale (și e bine să ne 

asigurăm că le cunoaștem), dar să evităm excesele sau lucrurile care nu ni se potrivesc: de 

exemplu, ca o persoană din Europa, nu ne vom prezenta într-un costum tradițional indian 

sau din Arabia Saudită4. 

 

Importanța „cunoașterii grupului” - O analiză în detaliu  

„Oamenii sunt diferiți: ei învață, absorb informații și comunică în moduri diferite. Nu 

fiecare gândește la fel ca tine. Dacă ești conștient de acest lucru, vei putea fi un formator 

mai bun.” (Jim Buddin, Asociația GÉANT, Coordonator Formare) Așa cum s-a mai spus, este 

important să înțelegem diferențele care apar în cadrul unei clase. În acest scop, folosim o 

tehnică numită Modelul 4MAT, care descrie patru categorii de cursanți, denumiți DE CE, CE, 

CUM și ȘI DACĂ…? 

Ideea inițială a lui Kolb și altele au fost duse mai departe de către Bernice McCarthy, 

care a dezvoltat aceste concepte în cadrul modelului 4MAT, pe care un formator îl poate 

implementa cu ușurință, pentru a obține rezultate bune.  

McCarthy propune patru tipuri de cursanți, iar caracterizările ei sunt bazate pe cele ale 

lui Kolb:  

                                                      
4
 A se vedea și: Ghid de bune practici în metodologiile de predare 
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Figura 1: Cele patru tipuri de cursanți, în viziunea lui McCarthy  

 

Putem face un exercițiu, pentru a înțelege modul în care este structurată sesiunea. 

 

Exercițiu, foarte util în formarea unui formator: Explicați-le cursanților modelul 4MAT. 

Alocați fiecăreia dintre cele patru categorii un colț al camerei unde are loc cursul - un colț 

pentru DE CE, un colț pentru CE etc. Cereți-le cursanților să aleagă acel colț care se 

potrivește cel mai bine stilului lor de învățare - și să discute împreună despre modul în care 

înțeleg și percep acest stil. S-ar putea să aflați lucruri tipice, de exemplu în colțul DE CE, 

oamenii ar putea să întrebe „dar DE CE facem asta?”, în timp ce în colțul CUM procesul de 

dezbatere decurge de la sine, de obicei. La final, păstrându-i pe toți cursanții în colțurile lor, 

purtați o discuție plenară despre cele patru categorii. Subliniați că „harta nu e totuna cu 

teritoriul” și că aceste categorii reprezintă concepte utile, dar nimeni nu este limitat la o 

singură categorie! 

În aplicarea modelului 4MAT, un concept important este cel că, în calitate de formatori, 

trebuie să deservim cele patru categorii într-o anumită ordine: în primul rând DE CE, apoi 

CE, apoi CUM și la final ȘI DACĂ… 

 

Resurse  

 

Și dacă…?   
Trebuie să aibă posibilitatea să 
învețe singuri și să îi învețe pe alții  

Interacțiune 
Evaluare și prezicere  

De ce (și de ce nu)? 
Au nevoie să înțeleagă motivele și 
relevanța 

Interacțiune 
Primesc motivația și asistă la demonstrație  

Cum funcționează? 
Trebuie lăsați să încerce singuri 

Îndrumare & Facilitare 
Studenții reacționează  

Ce e cu asta? 
Dați-le mai multă informație! 

Predare 
Studenții ascultă și iau notițe 
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Resurse gratuite pot fi găsite urmând aceste linkuri:  

https://www.activia.co.uk/resources - Resurse gratuite pentru Formarea formatorului  

http://www.nfsmi.org/ResourceOverview.aspx?ID=369 

https://www.efrontlearning.com/blog/2017/06/top-qualities-good-trainer.html” 

 

2.2 Importanța abilităților de comunicare 

 

Scopul acestui modul este să exploreze nevoile și caracteristicile cursantului adult și 

factorii care influențează eficacitatea mesajelor de siguranță în ceea ce privește 

conștientizarea publică și modificarea comportamentului. Ne vom focaliza asupra 

strategiilor și metodelor (bune practici) referitoare la comunicare și stilurile de învățare, 

care trebuie luate în considerare în procesul de planificare, dezvoltare și prezentare a 

mesajelor publice și a instructajelor. Accentul va fi pus atât pe modul în care analizăm 

situațiile și identificăm tehnici de bază care pot susține un mediu receptiv la emiterea și 

recepționarea mesajelor, cât și pe creșterea probabilității obținerii rezultatelor scontate. 

Ca oameni, suntem atrași unul în direcția celuilalt, și comunicăm unii cu alții în diferite 

capacități. Pe parcursul unei zile, fiecare individ joacă mai multe roluri, în funcție de 

contextul unei interacțiuni. În cadrul tuturor aceste interacțiuni, este nevoie de o 

comunicare precisă și eficientă. În crearea și menținerea unor relații autentice și de durată , 

prin comunicare, sunt implicați mai mulți factori, printre aceștia numărându-se și 

recunoașterea semnalelor care țin de limbajul corporal și abilitățile de ascultare activă. 

Folosind aceste elemente în mod corect, vom putea observa atât o îmbunătățire a calității 

interacțiunilor sociale, cât și creșterea încrederii în sine, atunci când interacționăm cu 

ceilalți într-un cadru social. Aceste beneficii pot reprezenta instrumente esențiale când vine 

vorba de a obține un loc de muncă sau a construi relații de durată. 

Abilitățile de comunicare la locul de muncă joacă un rol important atât pentru evoluția 

în carieră, cât și în parcursul unui cursant adult, așadar ele reprezintă o componentă 

centrală a experienței de învățare. Abilitățile de comunicare se referă atât la competențele 

scrise și orale ale unui individ, cât și la abilitatea de a lucra eficient împreună cu alții.  

https://www.activia.co.uk/resources
http://www.nfsmi.org/ResourceOverview.aspx?ID=369
https://www.efrontlearning.com/blog/2017/06/top-qualities-good-trainer.html
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Acest set de competențe are un rol atât de important deoarece o comunicare reușită ne 

ajută să ne transmitem ideile și gândurile, previne eșecurile de comunicare la școală și la 

locul de muncă; în plus, ne pot ajuta să ne îndeplinim atât țelurile profesionale, cât și cele 

personale.  

 

Abilități de comunicare eficientă  
Problemele pot apărea în oricare dintre etapele procesului de comunicare; pentru a 

evita apariția unor asemenea dificultăți, este important să fim atenți atât la claritate și 

concizie, cât și la precizie. Organizarea și planificarea joacă un rol important în transmiterea 

informației către ceilalți. 

În continuare, vom prezenta o schiță a procesului de bază al comunicării:  

● sursa se referă la ceea ce comunicăm și de ce. Este important să avem încredere în 

informația pe care o transmitem altora, 

● mesajul este informația pe care dorim să o transmitem,  

● codul se referă la transmiterea informației într-un mod clar și coerent. În această 

etapă, este important să ne asigurăm că nu omitem vreo parte relevantă a 

informației și nu facem presupoziții, luând în considerare inclusiv unele subiecte 

sensibile din punct de vedere cultural, 

● canalul este mediul prin care se transmite mesajul; canalul poate fi fie verbal (față în 

față, telefonic, videoconferință) sau scris (scrisoare, email, notificare, raport). Fiecare 

dintre aceste canale are un set unic de avantaje și dezavantaje care pot afecta 

comunicarea, 

● decodarea reprezintă procesul de lectură sau ascultare activă a mesajului, 

● receptorul se referă la membrii individuali ai publicului; fiecare individ recepționează 

mesajul într-un mod diferit,  

● feedback-ul este reprezentat de reacțiile nonverbale și verbale la mesajul primit, 

● contextul este situația în cadrul căreia este prezentat mesajul (de exemplu, 

internațională, mediul corporativ). 
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Demonstrarea unor abilități de ascultare eficientă  

Comunicarea nu se rezumă doar la mesajele pe care le transmitem, ci include și modul 

în care recepționăm anumite mesaje. Dacă pur și simplu „auzim” ceea ce ne spun ceilalți, 

vom omite o gamă largă de mesaje care ne sunt adresate. Ascultarea este un proces activ, 

care implică analiză și prelucrare. Există unele elemente verbale cheie care ne pot face 

conștienți de sentimentele unei persoane, cum ar fi ritmul vocii lor, vocabularul specific pe 

care îl folosesc și tonalitatea vocii. Pe lângă acești indicatori verbali, există și numeroși 

indicatori nonverbali, cum ar fi limbajul corpului, amintit anterior. În timpul procesului de 

ascultare, este important să ținem cont atât de aceste semnale nonverbale, cât și de cele 

verbale, pentru că toate ne vor ajuta să înțelegem cu adevărat mesajul care este transmis. 

„Nu întrerupe și nu îți impune «soluțiile».” Acest lucru are o importanță deosebită în 

dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, deoarece pune accentul pe emițător, și 

transferă asupra receptorului responsabilitatea de a ajunge la o înțelegere a mesajului 

transmis și a o menține. În schimb, acest lucru deschide mai multe canale de comunicare 

prin care mesajele pot fi transmise în mod corespunzător. 

 

Obiective 

La finalul acestui modul, participanții vor putea să:  

● Evalueze avantajele și dezavantajele mai multor metode de comunicare, 

● Într-un anumit scenariu, vor identifica dacă o nevoie a cursantului adult este 

îndeplinită, 

● Vor face o evaluare cu privire la stilurile de învățare, pentru a le putea identifica și a-

și îmbunătăți abilitățile, 

● Vor putea ajunge la angajați/angajatori prin notificări de siguranță și instruire,  

● Vor identifica strategii și metode (bune practici) pentru comunicarea și instruirea 

eficace,  

● Vor identifica unele acțiuni care trebuie luate în abordarea barierelor, a nevoilor 

speciale și a provocărilor în ceea ce privește comunicarea și învățarea.   
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Atelier CNV (Metoda de comunicare non-violentă) 

Comunicarea non-violentă (CNV) este un proces de a relaționa cu oamenii într-un mod 

care permite ca nevoile tuturor să fie îndeplinite, prin empatizarea cu nevoile universale pe 

care le avem cu toții. Este un mod de a ne raporta la noi înșine și la ceilalți, ținând cont în 

primul rând de sentimentele și nevoile lor, mai degrabă decât de prejudecăți, etichetări, 

penalizări, vinovăție sau rușine. Un element central al CNV este abilitatea de a ne conecta 

la propria noastră „umanitate” și la „umanitatea” celorlalți. Presupune să ne privim pe noi 

înșine și pe ceilalți nu ca pe obiecte sau ca „buni” și „răi”, ci ca pe niște persoane complexe, 

dinamice, cu o paletă largă de sentimente și nevoi. Când putem exprima ceea ce ne animă 

fără să judecăm sau să condamnăm, vom avea o șansă mai mare de a inspira o conexiune 

empatică cu ceilalți, pentru că noi toți, ca oameni, avem aceleași trăsături: de exemplu, 

nevoia de încredere, siguranță, apreciere, compasiune, libertate… și lista poate continua. 

Când simțim empatie față de o altă persoană (sau față de noi înșine), noi, ca oameni, 

simțim în mod natural dorința de a îmbunătăți viața acelei persoane. În cadrul acestei 

conexiuni, poate avea loc un schimb, care va crește șansele ca nevoile tuturor să fie 

îndeplinite.  

 

Șacalul și girafa 

 

Șacalul: în cadrul CNV, folosim Șacalul drept simbol al limbajului care alienează și 

domină. Ca animal, șacalul rămâne aproape de sol, se hrănește cu stârvuri, este competitiv 

și feroce. Un șacal reprezintă o persoană care abordează oamenii (inclusiv pe sine însăși), 

locurile și lucrurile prin lentila unor judecăți de tip Corect/Greșit, Bun/Rău. Folosesc un 

limbaj care insuflă frică, furie, vină și rușine. Adeseori, inspiră comportamente și obsesii 

care provoacă durere. Șacalul privește lucrurile prin prisma unei recompense sau sancțiuni, 

fie că e vorba despre el însuși sau despre ceilalți. Limbajul lor este unul care pretinde: „Fă 

asta”, „Nu face aia”. Șacalul își duce viața în interiorul propriului creier, judecând, analizând 

și învinuindu-se pe el însuși și pe ceilalți.  

Girafa: În cadrul CNV, Girafa este un simbol al limbajului care este în slujba vieții, a 

parteneriatului, care inspiră conexiuni și comunitate. Girafa reprezintă un animal puternic, 
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dar în același timp pașnic și blând. Deține cea mai mare inimă dintre toate animalele 

terestre și cel mai alungit gât, care îi permite să aibă o perspectivă îndepărtată, în 

ansamblu, asupra lumii care o înconjoară. Să vorbești în stilul „girafă” presupune să 

vorbești din inimă. O persoană „girafă” nu judecă, nu condamnă, nu pretinde și nu 

amenință. Are o perspectivă obiectivă și înțelegătoare atât față de sentimentele și nevoile 

sale, cât și față de cele ale altora. Practică empatia și își doresc să creeze o viață mai bună 

pentru ei înșiși și pentru cei din jurul lor.  

 

Scopul CNV 

 Să creeze o conexiune empatică, naturală, în așa fel încât toate nevoile să fie 

îndeplinite, 

 Să creeze empatie, 

 Să evite barierele la nivelul comunicării care pot să fie cauzate de conversația însăși 

 

CNV - este bazat pe două principii:  

 Principiul  #1 - Să Ne Cultivăm Natura. Suntem conștienți de faptul că un mod de 

gândire al dominației și violenței ne-au fost insuflat și încurajat încă de la început, 

într-o tentativă slabă de a îi controla pe ceilalți și a fi controlați de ceilalți. Prima 

premiză a CNV este că, deși veche de mii de ani, această programare inabilă nu 

reprezintă adevărata noastră natură. Gandhi a spus odată „Nu confunda puterea 

obiceiului cu ceea ce este natural”. CNV se învață pornind de la premiza 

fundamentală că adevărata noastră natură este una care dorește, mai presus de 

orice, să creeze o viață mai bună atât pentru noi, cât și pentru ceilalți. Din păcate, cei 

mai mulți dintre noi și-au pierdut abilitatea și priceperea de a ne îndeplini această 

aspirație. În acest sens, CNV reprezintă în egală măsură un proces de dezvățare a 

acestor manifestări antice și inabile, cât și de dobândire a unor instrumente noi și 

dezvoltare a unor reacții noi.  

 Principiul #2 - Nimeni Nu Te Face să Simți. Trebuie să înțelegem că noi înșiși suntem 

singurii responsabili pentru propriile noastre reacții, în orice situație dată. De 

exemplu: Dacă un grup de tripleți identici se află pe o plajă, iar un val îi surprinde și se 



 
 
 
 
 

25 
 

prăvălește asupra lor, unul dintre tripleți ar putea să râdă, euforic și încântat, al 

doilea ar putea să țipe, furios și iritat, iar al treilea ar putea să plângă, deznădăjduit și 

speriat. Ce îi deosebește? Diferența nu vine din ceea ce s-a întâmplat în realitate, ci 

mai degrabă din faptul că fiecare dintre ei are nevoi, așteptări, valori și percepții 

diferite. Nu este vorba despre faptul că cineva sau ceva ne face să simțim anumite 

lucruri, ci mai degrabă despre cazul în care nevoile ne sunt îndeplinite sau nu  

 

Componentele CNV 

Observațiile reprezintă ceea ce vedem sau auzim și putem identifica drept stimulul 

reacțiilor noastre. Scopul nostru este să descriem lucrul la care reacționăm într-un mod 

concret, specific și neutru, într-un mod asemănător celui în care ar fi captate de o cameră 

video. Acest lucru ajută la crearea unei realități comune cu cealaltă persoană. Observația 

ne oferă contextul pentru a ne exprima sentimentele și nevoile și ar putea să nici nu fie 

necesară, dacă situația este clară pentru ambele persoane. Atunci când facem o observație, 

cheia este să ne separăm judecățile, evaluările și interpretările proprii de descrierea a ceea 

ce s-a petrecut. De exemplu, dacă spunem: „Ești nepoliticos”, cealaltă persoană ar putea să 

nu fie de acord, însă dacă spunem „Atunci când ai intrat, nu te-am auzit salutându-mă”, 

este mai probabil ca persoana cealaltă să poată identifica momentul pe care îl descriem.  

Sentimentele reprezintă experiența noastră emoțională și senzațiile fizice asociate cu 

nevoile care ne-au fost îndeplinite sau care rămân nesatisfăcute (a se vedea mai jos). 

Scopul nostru este să le identificăm, să le numim și să ne conectăm la aceste emoții. Pentru 

a identifica sentimentele și a le exprima, cel mai important este să ne concentrăm asupra 

unor cuvinte care ne descriu experiența interioară, mai degrabă decât asupra celor care 

descriu interpretarea noastră a acțiunilor celorlalți. Spre exemplu,  „Mă simt singur” descrie 

o experiență interioară, în timp ce „Simt că nu mă iubești” descrie o interpretare a modului 

în care s-ar putea să se simtă cealaltă persoană. Atunci când ne exprimăm sentimentele, 

continuăm procesul de a ne asuma responsabilitatea pentru propria noastră experiență, 

ceea ce îi ajută pe ceilalți să asculte ceea ce e important pentru noi, cu o șansă mai mică de 

a percepe acest lucru drept o critică sau învinuire la adresa lor. Aceasta crește 
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probabilitatea ca ei să răspundă într-un mod care ne îndeplinește atât nevoia noastră, cât și 

a lor.  

Nevoile noastre sunt o expresie a umanității celei mai profunde, pe care o împărtășim cu 

toții. Toate ființele umane au aceleași nevoi-cheie de supraviețuire: hidratare, hrană, 

odihnă, adăpost și conexiune, ca să numim doar câteva. De asemenea, avem multe alte 

nevoi comune, deși nu le simțim pe toate în același grad, și într-un moment sau altul, este 

posibil să le resimțim la intensități diferite. În contextul CNV, nevoile se referă la ceea ce ne 

animă în primul rând: valorile noastre fundamentale, și cele mai profunde năzuințe umane. 

Să înțelegem, denumim și să ne conectăm la nevoile noastre ne ajută atât să ne 

îmbunătățim relațiile cu ceilalți, cât și să încurajăm înțelegerea reciprocă, în așa fel încât 

vom fi mai înclinați să acționăm într-un fel care îndeplinește nevoile tuturor. Cheia pentru a 

identifica, a exprima și a ne conecta la aceste nevoi este să ne concentrăm asupra 

cuvintelor care descriu experiența umană comună, mai degrabă decât asupra celor care 

descriu strategii specifice pentru a satisface acele nevoi. În momentul în care includem o 

persoană, un loc, o acțiune, un moment sau un obiect în modul nostru de a exprima ceea 

ce ne dorim, prezentăm mai degrabă o strategie, decât o nevoie. De exemplu, „Vreau să vii 

la petrecerea de ziua mea” ar putea fi o strategie anume pentru a îndeplini o nevoie de 

afecțiune și conexiune. În acest caz, în afirmația inițială apar o persoană, o acțiune și se 

deduc un moment și un loc anume.  

Astfel, această schimbare interioară ne conectează la aceste nevoi, mai degrabă decât să 

ne concentreze asupra unei strategii specifice, adeseori având drept rezultat un sentiment 

al emancipării și al eliberării, din moment ce ne putem desprinde de o strategie anume, 

prin identificarea nevoilor de la care pornește totul, dându-ne posibilitatea să explorăm 

strategii alternative.  

Sentimentele iau naștere atunci când nevoile noastre sunt îndeplinite sau nu,  

ceea ce se întâmplă în fiecare moment al vieții. 

Pentru a ne îndeplini aceste nevoi, vom face solicitări, pentru a estima cât de probabil 

este să obținem cooperare în legătură cu anumite strategii pe care le propunem. Obiectivul 

nostru este să identificăm și să expunem o acțiune specifică, despre care credem că va servi 

acestui scop, urmând să verificăm dacă celelalte persoane implicate doresc să contribuie în 
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acest fel la îndeplinirea nevoilor noastre. Într-un anumit moment, conexiunea noastră cu 

ceilalți va determina modul în care ei vor răspunde solicitării noastre. Astfel, de multe ori 

cererile noastre de moment vor fi „solicitări conectoare”, al căror scop este să încurajeze 

conexiunea, armonia și să stabilească dacă am ajuns la o relație suficient de puternică 

pentru a trece la o „solicitare de soluționare”. Un exemplu de solicitare conectoare ar 

putea fi „Oare îi poți spune cum te simți în legătură cu asta?”, în timp ce un exemplu de 

solicitare de soluționare ar fi „Oare ai fi dispus să te descalți atunci când intri în casă?”. 

 

Exemplu practic 

Exemplu practic: Participanților li se va cere să poarte o conversație cotidiană, așa cum  

au putut observa în trecut.  

Primul pas va fi să conducă sceneta din punctul de vedere al „Șacalului” (stilul violent). 

Atunci când se opresc, facilitatorul conversației și participanții vor evalua situația, ținând 

cont de cele patru componente ale CNV. 

● Ce s-a petrecut între participanți? 

● Care era nevoia persoanei A? și Cum s-a simțit el/ea? 

● Care era nevoia persoanei B? și Cum s-a simțit el/ea? 

● Poate fi îmbunătățită această conversație?  

● Puteți oferi exemple din experiența personală?  

După dezbatere, aceiași membri ai grupului vor purta aceeași conversație în stilul non-

violent.  

 

Exemplu:  

Exemplul Șacalului: 

Persoana #1: Niciodată nu mă asculți când vorbesc cu tine. Mă ignori tot timpul. Pur și 

simplu nu-ți pasă!  

Persoana #2: Da, sigur! Te ascult de fiecare dată!  

Persoana #1: Nu poți să mă asculți și să citești ziarul în același timp! Ești incredibil!  
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Persoana #2: Eu sunt incredibil?! Tu nici măcar… (discuția nu duce niciunde și se încheie 

într-un mod frustrant) 

 

După analiză: 

Exemplul Girafei: 

Persoana #1: Atunci când văd că tu citești ziarul în timp ce vorbesc, mă simt frustrat 

deoarece am nevoia să fiu auzit. Oare ai fi dispus să închizi ziarul timp de cinci minute și să 

îmi asculți ideea?  

Persoana #2: Atunci când îmi ceri să las ziarul deoparte în timp ce eu citesc un articol 

care este foarte important pentru mine, mă simt agitat, din cauză că simt nevoia să înțeleg 

ce se întâmplă în lume. Mă simt și îngrijorat deoarece sunt preocupat de starea ta de bine. 

Oare ai fi dispus să aștepți timp de cinci minute ca eu să termin de citit articolul și să îți pot 

dedica întreaga mea atenție?  

Persoana #1: Da.  
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Capitolul 3: Instrumente și recomandări 
 
 
 

Acest capitol este împărțit în două secțiuni. Prima dintre ele se referă la aspectul practic 

al instruirii, adică tot ce trebuie să facem înaintea și în timpul instruirii, dincolo de 

conținutul propriu-zis. A doua dintre ele include sfaturi și tehnici pe care formatorii le pot 

folosi ca să îi implice pe participanți, creând un training interesant și plăcut.  

Obiectivele sunt a) Să vă ajutăm să planificați instructajul într-un mod adecvat și eficient, 

minimizând problemele și depășind obstacolele, b) Să îi ajutăm pe formatori să creeze un 

mediu de învățare plăcut, încurajându-i pe participanți să se distreze și să colaboreze, astfel 

încât să aibă o experiență agreabilă per ansamblu.  

Așadar, ce veți învăța în acest capitol? În subcapitolul „Pregătiri pentru training”, veți 

descoperi care sunt elementele esențiale necesare pentru a pregăti un training bun, și 

pentru a putea replica această experiență. Astfel, veți citi despre planificare, promovare, 

pregătirea materialului ce trebuie predat și elementele logistice ale cursului. În subcapitolul 

„Instrumente și sfaturi pentru training”, veți învăța ce fel de activități sunt potrivite pentru 

a încuraja un mediu plăcut și o bună interacțiune între participanți.  

Pentru a vă oferi posibilitatea unei activități practice, la sfârșitul primului subcapitol veți 

observa o „Listă de verificare logistică”.  

 

 
3.1 Pregătiri și instrumente pentru training  

 
1) Planificare 

2) Promovare 

3) Pregătirea materialelor pentru training 

4) Aspectele logistice ale cursului, de exemplu încăperea unde se va ține  

 

Planificarea 

Un plan de instruire este o descriere organizată a activităților și resurselor care vor fi 

folosite pentru training. Trece prin pașii următori: 
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a) Definirea obiectivelor de învățare, și a subiectelor și conceptelor-cheie care au 

legătură cu acestea, adică ceea ce participanții vor avea de învățat. Gândiți-vă cum 

puteți evalua performanța cursanților 

b) Organizarea materialelor și a instrumentelor pe care le vor folosi și familiarizarea cu 

acestea 

c) Planificarea prezentării, adică a modului în care veți preda acest material (prezentări 

PPT, predare în grupuri mici, studii de caz etc.) 

d) Coordonarea temporală. În funcție de subiectele abordate și de obiectivele de 

învățare, va trebui să luați în considerare timpul de care veți avea nevoie (dacă durata 

este deja stabilită, atunci va trebui să reduceți numărul obiectivelor de învățare și 

numărul de subiecte) 

Puteți consulta site-ul www.mindtools.com pentru un șablon și materiale adiționale cu 

privire la acest subiect. 

 

Promovarea 

Promovarea cursului este necesară dacă este prima dată când este susținut și are nevoie 

de a câștiga recunoaștere; în acest caz, va trebui să începeți acest proces cu un an înainte. 

Chiar și în cazul în care trainingul este bine cunoscut, e important să începeți promovarea 

lui cu câteva luni înainte ca el să aibă loc (cu trei, patru luni mai devreme) 

Este important să alegem canalele potrivite, în funcție de grupul-țintă pe care va trebui 

să îl abordăm. Putem folosi mediile tradiționale, cum ar fi: pliante sau cataloage, directoare 

tipărite de tip Pagini Aurii, bannere, ziare, radiouri și televiziuni locale, sau noile mass-

media ca LinkedIn, Facebook, bloguri sau Twitter, aplicații de mesagerie ca Whatsapp.  

Un alt mod de a face reclamă acestui produs este să folosim expertiza unor profesioniști. 

Spre exemplu, puteți intra pe site-ul www.findcourses.co.uk. Ei susțin că scopul lor este „să 

ajute profesioniștii de peste tot să găsească cursurile de formare potrivite și, prin aceasta, 

să ajute furnizorii de traininguri să îi găsească pe profesioniștii care se află în căutarea 

cursurilor”. 

O altă idee, în cazul unui curs de lungă durată, este să oferim scurte ateliere ca o mostră 

a cursului complet; în acest caz, un ritm bun ar fi unul în cinci - ceea ce înseamnă că din 

http://www.mindtools.com/
http://www.findcourses.co.uk/
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fiecare cinci oameni care participă la workshop, unul se va înscrie la cursul complet de 

formare.  

 

Pregătirea materialului pentru training 

Materialul pentru curs este necesar pentru ca studenții să poată fi capabili să reproducă 

conținutul trainingului chiar și după ce nu vă vor mai avea în preajmă pentru a-i ajuta. Dacă 

nu folosiți materiale pregătite în prealabil de către altcineva, va trebui să respectați câteva 

reguli: 

 

Structura 

O bună structurare a materialului folosit vă va ajuta să îndepliniți obiectivele 

trainingului. Structura poate fi împrumutată de la exemple existente, cum ar fi cel al 

modelului 4MAT.  

Pornind de la teoriile lui Kolb asupra învățării experiențiale, Beatrice McCarthy a 

dezvoltat aceste concepte și a creat modelul 4MAT, conform căruia există patru tipuri de 

persoane care învață, numite persoane DE CE, CE, CUM și CUM AR FI DACĂ. Acest model 

devine un mod foarte util de a organiza logic conținutul pe care doriți să îl prezentați.  

Puteți afla mai multe la: www.aboutlearning.com/what-is-4mat. 

 

Evitarea complexității 

Folosiți un limbaj clar și simplu, evitând frazele foarte lungi și negațiile duble (cum ar fi 

„nu uitați să nu…”) 

 

Lizibilitatea - diapozitive 

Materialul folosit ar trebui să fie prezentat într-un font suficient de mare și fără 

elemente care să distragă atenția; asigurați-vă că textul și fondul pe care apare sunt 

contrastante atât în ceea ce privește culoarea cât și caracterul mai luminos/mai întunecat. 

Trebuie să ținem cont de lizibilitate, cu precădere în cazul prezentărilor PPT, unde patru 

sau cinci liniuțe sunt preferabile față de șapte sau mai multe. Adăugați imagini 
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diapozitivelor atunci când se potrivesc – puteți folosi grafice, ilustrații ale conținutului sau 

pur și simplu imagini amuzante.  

 

Logistica  

Succesul unui training are de asemenea legătură cu pregătirea spațiului unde va avea 

loc, care include disponibilitatea unei încăperi bine dotate, pauzele de cafea, controlul 

temperaturii, listele de corespondență și materialele etc.  

Să vedem care sunt factorii care vor crea cel mai bun mediu de învățare pentru 

participanți:  

 Dimensiunea. O încăpere prea mare poate fi la fel de nepotrivită ca una prea mică. 

Dacă avem la dispoziție o încăpere mare, putem aranja mesele împreună, pentru a 

crea o grupare prietenoasă și primitoare. 

 Accesibilitatea. Încăperea trebuie să fie accesibilă tuturor, inclusiv persoanelor cu 

mobilitate redusă.  

 Distragerea atenției. Selectați o încăpere fără zgomot și elemente care să distragă 

atenția, sau structuri cum ar fi stâlpi, ce pot obstrucționa câmpul vizual al 

participanților. 

 Echipament. Asigurați-vă că instrumentele, echipamentul (video playerul/monitorul, 

videoproiectorul, flipcharturile și altele), precum și echipamentele folosite pentru 

demonstrații sau exerciții practice funcționează corespunzător. Totul trebuie să se 

deruleze fără probleme la începutul sesiunii, altfel participanții vor avea o „primă 

impresie” proastă. Puteți să luați în considerare amplasarea unei mese cu gustări și 

răcoritoare în capătul sălii, pentru a putea fi folosită cu ușurință pe parcursul zilei.  

 Aranjarea scaunelor. Dispunerea scaunelor ar trebui să se facă în funcție de mediul 

de învățare, stilul de învățare, metodologiile abordate și numărul de participanți pe 

care îi vom avea. Există multe moduri de amenajare a încăperii unde se ține 

trainingul, pe lângă cele șapte stiluri tipice:  

 

Stil de așezare Număr persoane Beneficii Minusuri 

    

În forma literei „U” Cel mai potrivit Încurajează discuțiile E dificil să ne 
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 pentru grupuri de 
12 - 22 persoane 

în cadrul întregului 
grup, 
Scaunele se pot 
împinge în spate 
pentru a crea 
subgrupuri, 
Se creează apropiere 
între facilitator și 
participanți. 
 

alăturăm celor de pe 
partea opusă pentru 
a forma un subgrup, 
Contactul vizual între 
unii dintre 
participanți este mai 
dificil, din cauza 
dispunerii liniare. 

Un singur pătrat sau 
cerc 
 

Cel mai potrivit 
pentru grupuri de 8 
- 12  

Facilitează 
rezolvarea 
problemelor, 
Numărul mai mic 
ajută ca toți 
participanții să se 
poată implica, 
Facilitatorului îi este 
ușor să se retragă 
din mijlocul acțiunii. 
 

Este mai dificil să 
folosim mijloace 
media și elemente 
vizuale, 
Putem lucra doar cu 
un grup restrâns. 

Conferință 
 

Cel mai potrivit 
pentru grupuri de 8 
- 12  

Comunicare de ordin 
mediu în cadrul 
grupului 
 

Instructorul rămâne 
în poziția de „lider”, 
Se păstrează ideea 
de formalitate. 
 

În forma literei „V” 
(cu V-u îndreptat în 
față) 
 

Cel mai potrivit 
pentru echipe de 
câte 4 sau 5 și 
grupuri de la 16 la 
25 

E ușor să lucrăm în 
echipă la fiecare 
masă, 
Nimeni nu stă 
complet cu spatele 
spre fața încăperii. 
 

E destul de dificil să 
încurajăm munca în 
echipă în cadrul 
întregului grup. 
 

„Clustere” Ce mai potrivit 
pentru grupuri de 
16 - 40 participanți 
 

Încurajează 
colaborarea în cadrul 
fiecărui grup,  
Dacă așezăm 
scaunele pe o 
singură parte a 
meselor, toți 
participanții vor 
putea să privească 
partea din față a 
încăperii. 

Este mai dificil 
pentru cei care stau 
cu spatele la noi să 
participe,  
S-ar putea ca unii 
dintre participanți să 
fie nevoiți să își 
întoarcă scaunele 
pentru a ne putea 
vedea pe noi sau 
ecranul de proiecție. 
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Sală de clasă 
 

Pentru grupuri de 
orice dimensiune 
 

Este un stil 
tradițional, care 
poate răspunde 
așteptărilor 
participanților, 
Instructorul deține 
controlul, 
Participanții pot privi 
în voie elementele 
vizuale. 
 

Implicare redusă,  
Comunicarea are loc 
într-o singură 
direcție, 
Este dificil să 
formăm grupuri mai 
mici. 
 
 

Sală de clasă 
tradițională 
 

Cel mai potrivit 
pentru grupuri mai 
mari de 40 de 
persoane 

Este un stil 
tradițional, care 
poate răspunde 
așteptărilor 
participanților, 
Instructorul deține 
controlul. 
 
 

Implicare redusă,  
Comunicarea are loc 
într-o singură 
direcție, 
Este dificil să 
formăm grupuri mai 
mici. 
 
 

 
A se consulta și: www.dummies.com/business/human-resources/employee-

engagement/room-arrangements-for-training-sessions/ De Elaine Biech  
 
Activități și exerciții 

O listă de verificare cu privire la aspectele logistice. Puteți găsi o asemenea listă generică 

în „Anexă”; desigur, ea poate fi ajustată, pentru a răspunde nevoilor specifice apărute. 

 

3.2 Instrumente și sfaturi pentru training 

 

Există numeroase sugestii pe internet. Pentru a vă oferi o privire de ansamblu asupra 

tehnicilor principale, propunem un rezumat al acestor materiale pe care le veți putea 

studia în profunzime, parcurgând referințele. Puteți găsi materiale cu privire la trucuri, 

tehnici specifice și metode de a sparge gheața.  

 

 

 

http://www.dummies.com/business/human-resources/employee-engagement/room-arrangements-for-training-sessions/
http://www.dummies.com/business/human-resources/employee-engagement/room-arrangements-for-training-sessions/
http://www.dummies.com/?s=&a=elaine-biech
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Trucuri și tehnici 

Spuneți-le participanților ce le va fi predat: o mică prezentare în ansamblu a sesiunii va fi 

de folos. La fel și în cazul elementelor vizuale: explicați-le participanților ce vor vedea 

înainte de a le arăta fișiere multimedia sau prezentări PowerPoint.  

 

● Repetați ceea ce ați spus deja. Repetiția ajută la reținerea informației. 

● Folosiți învățarea practică, pe cât posibil. Lecțiile practice sunt utile pentru că 

participanții și le amintesc într-o mai mare măsură (conform piramidei de învățare, 

rețin 90% din ceea ce fac sau îi învață pe alții). De asemenea, sunt o bună metodă de 

a-i face pe participanți să se simtă implicați; un alt mod ar fi să îi rugăm să își 

împărtășească experiențele trecute legate de subiectul trainingului.  

● Respectați programul - începeți la timp și încheiați la timp  - și oferiți pauze frecvente. 

● Testați în repetate rânduri și cereți feedback.  

● La modul mai general, este bine să facem procesul de învățare distractiv, folosind 

umorul și materiale atrăgătoare.  

Pentru mai multe sugestii, puteți vizita: http://trainingtoday.blr.com 

 

Metode de a sparge gheața 

Următoarele activități, numite și „icebreakere”, pot fi folosite cu succes la începutul unui 

curs sau după anumite schimbări în grup, atunci când dorim să construim rapid o legătură 

între participanți:  

1. Petrecerea Cocktail - reproduce dinamica unei petreceri,  

2. Prezentarea Partenerului - participanții se intervievează reciproc, 

3. Teren Comun - în cadrul unui grup, fiecare participant trebuie să scrie o listă a 

lucrurilor pe care toți membrii le au în comun, 

4. „Acro-nume” - folosim numele unui participant pentru a-i crea o descriere, 

5. Adevărat și fals - dintre patru afirmații ale unui participant, grupul trebuie să o 

ghicească pe cea falsă 

6. Și eu - găsirea unor acțiuni pe care mai mulți participanți le-au făcut în trecut.  

http://trainingtoday.blr.com/
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Pentru o listă completă a acestor „icebreakere” și cum le putem folosi, consultați 

această pagină: www.langevin.com/workshops/ten-tools-for-trainers 

O ultimă sugestie, mai mult pentru cursanți decât pentru instructori, este să aplicăm 

cunoștințele imediat. Este foarte ușor să uităm ceva dacă nu folosim acele informații. Există 

un anumit consens cu privire la faptul că nu ar trebui să așteptăm mai mult de două 

săptămâni pentru a folosi abilitățile dobândite recent. În plus, în acest mod cursanții vor fi 

mult mai motivați, știind că eforturile lor de învățare vor putea fi aplicate imediat.  

 

Referințe 

www.mindtools.com 

www.findcourses.co.uk 

www.aboutlearning.com/what-is-4mat 

www.dummies.com/business/human-resources/employee-engagement/room-

arrangements-for-training-sessions/ 

http://trainingtoday.blr.com 

www.langevin.com/workshops/ten-tools-for-trainers 

“Good Practice Guide on Training Methodologies How to become an effective and 

inspirational trainer” – Noiembrie 2014 

 
 
 
 
 

  

http://www.mindtools.com/
http://www.findcourses.co.uk/
http://www.findcourses.co.uk/
http://www.aboutlearning.com/what-is-4mat
http://www.dummies.com/business/human-resources/employee-engagement/room-arrangements-for-training-sessions/
http://www.dummies.com/business/human-resources/employee-engagement/room-arrangements-for-training-sessions/
http://trainingtoday.blr.com/
http://www.langevin.com/workshops/ten-tools-for-trainers
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Capitolul 4: Metodologii ce pot fi folosite/stiluri de învățare 
 

 

Integrarea migranților și a refugiaților este un proces care, pe lângă incluziunea socială 

(ce implică măsuri cum ar fi accesul la o locuință, educație, servicii de sănătate, viața 

politică etc.), oferă și acces la piața muncii, în special (în cadrul acestui proiect dedicat 

IMM-urilor) sub forma unor traininguri care îi vor încuraja să desfășoare activități 

antreprenoriale pe cont propriu. Locul de muncă reprezintă un aspect fundamental al 

integrării sociale, în special pentru cei care au venit de departe și decid să își creeze propria 

afacere. Susținerea antreprenoriatului nu a fost niciodată la fel de importantă ca acum, și 

va avea un impact pozitiv asupra dinamismului antreprenorial al economiilor europene, în 

viitorul apropiat. Unele studii arată că studenții care participă la cursuri de auto-

antreprenoriat sunt au o șansă de 3 până la 6 ori mai mare să pornească o activitate pe 

cont propriu pe parcursul vieții, față de studenții care nu au beneficiat niciodată de formare 

antreprenorială. Profesorii și trainerii joacă un rol central, pentru că ei exercită o influență 

puternică asupra rezultatelor obținute de studenți și își revizuiesc constant practicile, 

adaptându-le în funcție de obiectivele de învățare țintite și de nevoile individuale ale 

cursanților. De asemenea, formatorii dețin o gamă largă de abilități legate de creativitate și 

spirit antreprenorial, creând un mediu în cadrul căruia încurajează creativitatea și 

asumarea riscurilor, iar greșelile sunt considerate oportunități pentru învățare. Toate 

acestea îi ajută și îi inspiră pe cursanți să își dezvolte spiritul antreprenorial. 

Este nevoie ca formatorii să poată insufla această scânteie a antreprenoriatului în cadrul 

grupului-țintă, răsplătind inițiativele individuale și munca în echipă, abilitatea de asumare a 

unei responsabilități, dar și a riscurilor; ei vor fi pregătiți să accepte eșecurile ca o parte 

integrală a procesului de învățare și știu (și i-au învățat pe alții) cum să gestioneze riscurile, 

pentru a le reduce. În plus, trainerii în domeniul antreprenoriatului au excelente abilități de 

lucru în echipă, folosesc diferite metode, printre care și instrumente pedagogice inovative 

(oferindu-le cursanților șansa de a-și asuma responsabilitatea propriului proces de 

învățare) și iau în considerare nu doar soluția, ci și procesul prin care aceasta este 
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dezvoltată. În cele din urmă, în sala de clasă, trainerii folosesc tehnologia și rețelele de 

socializare pentru a susține procesul de învățare, explorând soluții inovative.  

 

„Clasa răsturnată” - The flipped classroom 

Grupul-țintă al proiectului adresat IMM-urilor este alcătuit din persoane care ar putea să 

aibă dificultăți în a se încadra în contextul social și a contribui la economia țării-gazdă. 

Există riscul ca ei să rămână „corpuri străine”, izolați, la limita ilegalității, și să fie priviți cu 

neîncredere de populația rezidentă, ceea ce poate duce la manifestări intolerante. Cu cât 

ne integrăm mai mult, cu atât putem interacționa mai mult cu comunitatea locală, aducând 

valoare adăugată, care poate genera creștere, atât personală cât și colectivă. În acest sens, 

cursantul trebuie să simtă că el este protagonistul procesului de construcție a cunoașterii 

sale, să exploreze noi concepte, să facă greșeli și să pornească de la acestea pentru o 

învățare mai solidă și de durată. Din acest motiv, una dintre primele indicații pe care le 

primesc trainerii este să combine învățarea clasică (frontală) cu alte instrumente de 

învățare, pentru a crea lecții interesante și antrenante pentru cursanți.  

Una dintre cele mai folosite propuneri pedagogice este „clasa răsturnată”, concept bazat 

pe inversarea a două dintre principalele momente ale lecției clasice: studentul poate alege 

resursele, momentele și locurile preferate de el pentru a investiga și a învăța noi 

conținuturi, în timp ce în sala de clasă au loc doar discuții asupra cunoștințelor dobândite 

anterior. În acest fel, cursantul devine responsabil, jucând un rol activ și proactiv în 

construirea și gestionarea bazei sale de cunoștințe, model care corespunde unor 

caracteristici de bază ale spiritului antreprenorial. În acest caz, formatorul își exercită rolul 

de educator prin procesul de selecție a conținutului și resurselor, ghidând studenții pe 

parcursul procesului de învățare, confirmând cunoștințele pe care și le dezvoltă fiecare 

cursant, folosind diferite instrumente educaționale. Unele dintre acestea ar fi: modelul 

WebQuest, învățarea prin investigație, învățarea prin problematizare, educația de la egal la 

egal, crearea unor videoclipuri interactive, utilizarea unui software pentru a planifica lecții 

video, a unor panouri de afișaj virtuale pentru a prezenta conținut digital și instrumentele 

folosite pentru crearea unor produse multimedia (cum ar fi, spre exemplu, benzi desenate 

digitale). Fiecare dintre aceste instrumente poate fi folosit pentru a împărți clasa în grupuri, 
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pentru a facilita învățarea colaborativă, sau pentru a le permite cursanților să lucreze pe 

cont propriu. Fiecare instrument este mai mult sau mai puțin adecvat, în funcție de subiect, 

și în cadrul fiecăruia se pot folosi platforme online, pentru a-i facilita dezvoltarea.  

 

Integrarea lingvistică și „Sugestopedia” 

Cursul de formare dedicat grupului-țintă al proiectului IMM începe cu un prim pas 

obligatoriu, care are de-a face cu integrarea lingvistică. Mulți migranți și refugiați sosesc 

fără a cunoaște limba vorbită în țara-gazdă (sau având cunoștințe minime), iar acesta poate 

fi primul motiv pentru a simți disconfort și excludere. Formatorul are sarcina de a dărâma 

această primă barieră, folosind atât metode tradiționale, cât și inovative, cum ar fi 

Sugestopedia.  

Această metodă a luat naștere în Bulgaria, fiind introdusă în anii ‘60 de către medicul și 

psihoterapeutul Georgi Lozanov; reprezintă un set de tehnici care permit învățarea unei 

limbi străine într-un timp mult mai scurt, cu rezultate mai durabile și cu mai puțin efort 

decât sistemele tradiționale, implicându-i pe cursanți pentru a obține o memorare optimă 

a elementelor lingvistice. Fiecare mesaj este primit simultan atât conștient, cât și 

inconștient; în acest fel, „sugestia” este transmisă nu doar prin intermediul cuvintelor pe 

care un individ le selectează pentru a exprima un conținut anume, ci și prin câmpul non-

verbal (modul în care ne mișcăm, privirea, tonul vocii etc.). De obicei, comunicatorul 

creează o atmosferă informală și relaxată, reducând presiunea învățării și permițând 

formarea unei amintiri care va fi mai durabilă și va putea fi accesată mai ușor.  Relaxarea, 

împreună cu crearea unui climat al jocului, cooperării și încrederii, le permite cursanților să 

își utilizeze la maximum abilitățile cognitive. Scopul final este crearea unei atmosfere 

plăcute, lipsite de tensiune, în care studenții nu simt că sunt în competiție unul cu altul, ci 

se bucură de o relație netulburată cu ceilalți și cu instructorul.  

Este fundamental să stabilim legături de prietenie, care să nu declanșeze nevoia de a ne 

apăra de mediul extern. Includerea jocului în metodologie trebuie interpretată de 

asemenea în această perspectivă: îl utilizăm pentru a amplifica această atmosferă 

recreativă, relaxată în sala de clasă, crescând posibilitatea interacțiunii și a schimbului între 

cursanți, și ajutându-i să se concentreze asupra unui alt obiect decât cel al învățării în sine, 
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distrăgându-le atenția de la limba învățată și ajutându-i să o asimileze în mod inconștient. 

Acest lucru înseamnă că urmele sale vor fi prezente în memorie pentru o perioadă mai 

lungă, și cursanților le va fi posibil să și-o reamintească cu mai puțină dificultate.  

Iată care sunt cei mai importanți patru pași ai acestei metode:  

a) prezentarea: instructorul fiecărei discipline o prezintă într-un mod creativ, aproape 

teatral. Cu cât prezentarea este mai „excentrică”, cu atât va rămâne mai mult în 

memorie, cursantul fiind stimulat și dintr-un punct de vedere emoțional-afectiv. Chiar 

și studenții pot prezenta noul subiect. Conținutul nou va fi ulterior reluat de către 

instructor, pe un fundal muzical, în timp ce cursantul urmărește textul pe materialele 

pregătite anterior. 

b) Cadrul, analiza și stabilirea controlului asupra procesului de învățare vor fi activate 

prin jocuri educaționale, jocuri de rol, orice tip de activitate distractivă. Această 

etapă se va desfășura pe parcursul a aproximativ 80% din timpul disponibil. Este 

important să nu uităm să le permitem cursanților să se miște; a sta așezat pentru 

prea mult timp nu este eficient pentru metoda Sugestopediei.  

c) „concertul pasiv” este așa-numita fază a treia, în cadrul căreia cursantul este invitat 

să se relaxeze într-un tip de formare autogenă, ascultându-l pe instructor care îl 

însoțește în această relaxare, repetând materia pe fundalul muzicii clasice.  

d) În realitate, etapa a patra are loc prima în ordine cronologică, deoarece se referă la 

pregătirea formatorului. El/ea va avea grijă să decoreze încăperea cu stimuli 

periferici cum ar fi postere, aforisme pozitive etc. El/ea va pregăti materialele în 

funcție de nevoile cursanților, având grijă să fie concise, clare, plăcute din punct de 

vedere estetic și pline de culoare, va organiza fundalul muzical, alegând melodii 

potrivite pentru fiecare moment.  

Sugestopedia este prezentată drept o metodă adecvată cursurilor intensive, creată 

pentru adulți, care oferă posibilitatea de a obține rezultate excelente într-un timp extrem 

de scurt; din aceste motive, ar putea fi deosebit de eficientă în cadrul grupului-țintă al 

proiectului IMM. 
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Îmbunătățirea aptitudinilor sociale/„soft skills” 

Aptitudinile transversale (personale și sociale, așa-numitele soft skills) sunt considerate 

fundamentale în evoluția personală și profesională, deoarece ele ne oferă abilitatea de a fi 

pozitivi, versatili și pregătiți să facem față schimbărilor ce intervin; ele vor fi necesare 

atunci când ne vom întâlni cu probleme care țin de antreprenoriat. Aceste soft skills sunt 

foarte numeroase, putând lua în considerare aceste trei domenii:  

1) Aptitudini emoționale: a) Autocunoașterea, b) Abilitatea de a-și controla emoțiile și 

c) Abilitatea de a face față stresului.  

2) Aptitudini relaționale: a) Empatie, b) Comunicare eficientă și c) Abilități 

interpersonale și de relaționare.  

3) Aptitudini cognitive: a) Abilitatea de rezolvare a problemelor, b) Abilitatea de a lua 

decizii, c) Gândire critică și d) Gândire creativă. 

Aceste soft skills pot fi subiectul unui training adresat grupului-țintă al proiectului IMM, 

având drept obiectiv îmbunătățirea stimei de sine și creșterea încrederii, implicarea 

studenților în predare, în cadrul unui proces de învățare dinamic. Metodele utilizate pentru 

a facilita această implicare includ munca în grupe mici sau în perechi, brainstorming, jocuri 

de rol și dezbateri. 

 

Gamificarea procesului de învățare 

În termenii învățării non-formale, o tehnică devenită populară în marketing - 

gamificarea (sau gamificarea învățării) - ar putea fi foarte utilă și în domeniul educației, în 

lucrul cu grupul nostru țintă. Este binecunoscut faptul că jocul are puterea de a atrage și de 

a implica oamenii într-un mod profund, dezvoltându-le potențialul. Termenul de 

„gamificare” a fost folosit pentru prima dată în 2002, astăzi fiind definit drept „un set de 

procese și practici prin care, folosind dinamica, mecanica și strategiile jocului, încercăm să 

motivăm, activăm și implicăm în acțiune, într-un context non-recreațional”. Implicarea este 

obiectivul principal, gamificarea învățării bazându-se pe motivație și pe plăcerea învățării, 

în acest fel modificând, direcționând și gestionând comportamente.  

Intervențiile de gamificare trebuie să fie planificate adecvat, ținând cont cel puțin de 

aceste trei elemente:  
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a) Semnificația: gamificarea trebuie să fie racordată la ceva ce are o semnificație pentru 

cursant; 

b) Stăpânirea unor abilități: cursantul trebuie să posede, cel puțin parțial, abilitățile 

necesare pentru acțiune; 

c) Autonomia: constrângerile și limitările (sistemul de reguli) trebuie să fie construite în 

așa fel încât participantul să se simtă independent și liber să exploreze și să 

acționeze. 

În acest fel, cursantul este implicat într-o experiență stimulatoare, susținută de 

plăcerea și bucuria învățării bazate pe nevoi naturale, cum ar fi competiția, recunoașterea 

statutului, identitatea, apartenența la un grup. Toate resursele sunt astfel concentrate 

asupra rezolvării problemelor și depășirii obstacolelor, atingând starea de „eustres”, care 

reprezintă o formă pozitivă și constructivă a stresului; prin joacă, studentul poate să 

exerseze, să învețe și să controleze realitatea.  

 

Învățarea prin practică 

Gamificarea promovează învățarea și permite dezvoltarea unor abilități cum ar fi munca 

în echipă, comunicarea, colaborarea, implementarea rezolvării de probleme, încurajând 

competiția și implicarea. În acest mod, studenții implementează învățarea prin practică, o 

metodologie experiențială. Un alt scop al său este să crească participarea în procesul de 

învățare: cei nevoiți să învețe au adesea o atitudine pasivă cu privire la chestiunile care 

trebuie studiate. În învățarea prin practică, regulile se schimbă: de la „ce” la „cum”, de la „a 

ști că...” la „a ști cum să…”, încurajând o atitudine activă și participativă prin simulări, jocuri 

de rol, colaborări etc. În cadrul acestui tip de învățare, ni se cere să participăm la anumite 

activități și să facem un efort cognitiv în momentele respective.  

Învățarea experiențială este o perspectivă bazată pe patru etape:  

a) experiența concretă; 

b) observarea și reflecția; 

c) înțelegerea conceptelor abstracte; 

d) testarea conceptelor în situații noi.  
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Numeroase studii confirmă că această formă de predare participativă și stimulativă va 

avea implicații pozitive și asupra muncii, deoarece învățarea prin practică ajută la 

remedierea golurilor care derivă dintr-o abordare exclusiv teoretică a instruirii; eclipsează 

procesul mnemonic, stimulând abilitatea de a contextualiza noțiuni, principii, metode și 

instrumente în cadrul unor situații reale; încurajează o abordare a unor realități concrete, 

perfecționând abilitățile sociale și înțelegerea implicațiilor practice ale eforturilor lor 

cognitive.  

 

Gândirea computațională 

Schimbările neașteptate pe piața muncii îi constrâng pe formatori să ia în considerare 

noutățile care țin de „revoluția digitală”, fenomen care a multiplicat oportunitățile 

profesionale, dar în același timp a creat o discrepanță între cerere și ofertă. Gândirea 

computațională este o competență care va avea o importanță crucială pentru cetățeanul 

4.0. Aceasta reprezintă abilitatea de a rezolva o problemă planificând o strategie și folosind 

instrumente tot mai des întâlnite (telefoane inteligente, tablete, computere). Această 

metodologie are, ca premiză principală, ideea că modul de a raționa și tehnicile specifice 

sectorului TIC (Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii) pot fi aplicate în alte domenii care 

aparent nu au nicio conexiune cu acesta; mulți educatori chiar îl consideră drept o abilitate 

de bază cum ar fi cea de a citi, a scrie sau a număra, ținând cont că este un proces mental 

care permite rezolvarea multor tipuri de probleme, folosind metode și instrumente 

specifice.  

Procesul logic-creativ indus de această metodă permite descompunerea unei probleme 

complexe în mai multe segmente, fiecare în parte fiind mai ușor de gestionat. Folosirea 

Gândirii Computaționale poate fi utilă și benefică în multe domenii ale predării, atât 

datorită atributelor sale transversale, cât și datorită faptului că oferă un repertoriu vast de 

tehnici care pot fi utilizate în rezolvarea problemelor, care se pot aplica în orice situație, 

chiar și în cele mai neobișnuite. Acest tip de gândire presupune fragmentarea procesului de 

luare a unei decizii în mai multe etape, stabilind pas cu pas cea mai bună modalitate de a 

atinge un obiectiv. Uneori, chiar și în mod inconștient, aplicăm acest tip de comportament 

în viața de zi cu zi, stabilind cel mai scurt traseu până la o anumită destinație sau, și mai 
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simplu, jucând jocuri video care sunt structurate pe niveluri. Cursanții muncesc folosind 

cele mai atractive instrumente pe care le au la dispoziție: o tabletă, un monitor PC, un 

robot. Ține de ei să își animeze personajele, să le dea viață, să învețe cum să le facă să se 

miște într-un anumit mod și, în acest fel, ei pot învăța cum să atingă un obiectiv prin 

rezolvarea problemei care se interpune între ei și această țintă.  

Codarea este cea mai întâlnită unealtă educațională care ține de gândirea 

computațională; permite deprinderea elementelor fundamentale ale programării, într-un 

mod practic și distractiv. De fapt, aceste exerciții par mai degrabă niște jocuri. Studenții se 

joacă, și fiecare provocare pe care o câștigă presupune rezolvarea unor probleme: să evite 

un obstacol, să scape de un personaj negativ din istorie etc. Pentru a rezolva o problemă, ei 

se antrenează în procesul înțelegerii unei posibile soluții, iar dacă ating obiectivul, 

înseamnă că au învățat cum să facă acest lucru. În acest timp, fără să își dea seama, ei au 

compus deja linii de cod computerizat, chiar dacă nu le-au scris fizic, mutând doar acele 

blocuri cărora le corespunde o funcție și un cod. În fața unui monitor, crezând că se joacă, 

participantul învață să rezolve o problemă mai mult sau mai puțin complexă, scriind o serie 

de instrucțiuni pe care această mașină le interpretează și le execută. În ansamblu, este un 

proces simplu: prin codare, învăț cum să abordez o problemă, printr-o serie de instrucțiuni 

pe care le introduc în PC, iar în acest mod îmi dezvolt gândirea computațională. Rezultatul 

îmbunătățește stima de sine, mai ales la cursanții care au trăit eșecuri majore și care ar 

putea să aibă tendința să abandoneze provocarea învățării, la primele semne 

destabilizatoare ale unor noi posibile insuccese. Folosind Gândirea Computațională, vom 

încuraja înțelegerea principiilor de bază ale celor mai des întâlnite dispozitive, iar cursanții 

vor intra în posesia unor abilități digitale de care vor avea nevoie pentru 90% dintre noile 

locuri de muncă.  

 

Învățarea prin problematizare 

Învățarea prin problematizare este, de asemenea, un model de predare și învățare axat 

pe probleme, care constituie punctul de pornire al procesului de învățare. Această metodă 

este total detașată de predarea tradițională, unde se propun probleme care au o singură 

soluție, și care pot fi rezolvate doar în modul explicat de către profesor/instructor. În cazul 
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predării tradiționale, dacă ceva nu este clar, trebuie doar să citim manualul sau notițele cu 

puțină răbdare, în cele din urmă, nefiind vorba despre descoperirea unei soluții, ci de 

aplicarea unor soluții predefinite.  

● În Faza 1, problema este prezentată în fața unui grup mic de cursanți și dezbătută 

împreună cu ei. Este necesar să fie o problemă „autentică” (asemănătoare uneia pe 

care studenții ar putea să o întâlnească în viitor). Trebuie să existe mai multe soluții 

posibile, și diferite moduri de a ajunge la acestea.  

● În Faza 2, grupul de studenți va fi responsabil pentru a defini problema, a prezenta 

cunoștințele pe care le-au dobândit deja, identificând noile informații de care vor 

avea nevoie pentru a rezolva problema și stabilind care vor fi pașii următori. 

● În Faza 3, fiecare participant trebuie să caute o parte dintre aceste informații pe cont 

propriu, să și le însușească, să le organizeze și să le prezinte celorlalți.  

● La sfârșit, în Faza 4, informațiile colectate vor fi evaluate în cadrul grupurilor. 

Acest ciclu se repetă până când cursanții consideră că au o privire de ansamblu asupra 

problemei, și că toate subiectele care trebuie învățate au fost studiate corespunzător. În 

acest punct, grupul poate genera acțiuni, soluții și ipoteze. 

Profesorul/instructorul joacă un rol de facilitator, susținându-i pe cursanți pe parcursul 

procesului de cercetare, fără a le oferi informații care să ducă direct la rezolvarea 

problemei. De exemplu, facilitatorul poate adresa astfel de întrebări studenților: „Ce nu știi 

despre acest subiect?”, „Unde ai putut găsi aceste informații?” sau „Ce crezi că ar trebui să 

facem acum?”. 

Numeroase cercetări pe teren au demonstrat că studenții progresează semnificativ în ceea 

ce privește: 

1. o mai bună reținere a cunoștințelor, de-a lungul timpului; 

2. un mai bun transfer al cunoștințelor; 

3. o mai bună integrare interdisciplinară; 

4. o abilitate crescută de a căuta informații; 

5. comunicarea în cadrul grupului, confruntarea cu problemele; 

6. o motivație și un interes crescute; 

7. creșterea interacțiunilor atât între studenți, cât și cu îndrumătorul. 
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Și în acest caz, conexiunea cu așa-numitele „abilități transversale” este evidentă, dintre 

acestea cea mai importantă fiind „a învăța să înveți”, strâns legată de „învățarea pe tot 

parcursul vieții”. Rezultatele care țin de reținerea informațiilor de-a lungul timpului și de 

transferul de cunoștințe sunt de asemenea semnificative.  

 

Învățarea bazată pe proiecte 

Învățarea bazată pe proiecte este o variantă a învățării prin problematizare; este un 

model de predare și învățare în centrul căruia se află studentul. Proiectele reprezintă 

sarcini complexe, bazate pe întrebări stimulatoare, care îi implică pe cursanți într-o 

colaborare pe termen destul de lung, pentru a identifica și a rezolva probleme, a lua decizii 

și a face cercetare. Prin aceste proiecte, studenții devin autonomi și responsabili, își 

dezvoltă abilități și aplică unele cunoștințe, învățând într-un mod temeinic. Proiectele 

culminează cu dezvoltarea unui produs/serviciu real și prezentarea acestora. Chiar înainte 

de rezultat, procesul pune accentul pe dezvoltarea gândirii critice, a muncii în echipă, a 

creativității și abilităților de comunicare, provocând un flux al gândirii creative între 

studenți și profesori/instructori.  

 

Învățarea bazată pe investigație  

Printre diferitele strategii de învățare care ne permit să folosim tehnologiile, cu 

siguranță putem menționa și învățarea bazată pe investigație. 

Studenții formulează ipoteze și conduc experimente, iar prin aceste activități își pot 

îmbogăți bagajul de cunoștințe. Pot investiga diferite probleme, în funcție de gradul în care 

acestea sunt cunoscute, total sau parțial.  

Experții menționează diferite tipuri de investigație:  

- investigația pentru confirmare: obiectul anchetei a fost deja explorat, cu toate 

atributele sale; 

- investigația structurată: un studiu al unei probleme parțial cunoscute de către 

studenți, instructorul sugerează o procedură prin care pot ajunge la concluziile 

corecte; 

- investigație deschisă: studenții aleg atât problema, cât și metoda de investigare;  
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- investigație ghidată: un studiu asupra unei probleme complet noi pentru cursanți, 

profesorul nu le sugerează o procedură anume, dar își asumă rolul de îndrumător.  

 

 

 



 
 
 
 
 

48 
 

Capitolul 5: Evaluarea în formare 

 

 

Introducere 

Acest capitol oferă o scurtă introducere în evaluarea procesului de învățare, pe 

parcursul trainingului. Propune informații utile cu privire la motivele pentru care evaluarea 

este importantă, ce să evaluăm și cum să evaluăm. De asemenea, prezintă tipuri de 

evaluare și instrumente pentru diferite niveluri de evaluare, cu exemple specifice ale 

tipurilor de itemi, și instrucțiuni cu privire la diferitele instrumente ce pot fi utilizate în 

evaluare.  

 

Ce este evaluarea? 

În funcție de context, evaluarea poate fi definită în mai multe moduri. Putem evalua o 

persoană, o sesiune de instruire, un program, un proiect, un sistem sau o întreagă 

instituție.  

Câteva definiții ale evaluării, din perspectiva unor organizații diferite, ar putea fi:  

- Evaluarea este un proces aplicat de investigare, în scopul de a colecta și sintetiza 

dovezi care culminează în concluzii, cu privire la starea de fapt, valoarea, meritul, 

importanța, însemnătatea sau calitatea unui program, produs, persoană, politică, 

propunere sau plan. Concluziile la care se ajunge în urma investigațiilor includ atât un 

aspect empiric (certitudinea că un anumit lucru este valabil) și un aspect normativ 

(emiterea unei judecăți cu privire la valoarea unui lucru). Acest aspect valorizator 

face diferența între evaluare și alte tipuri de investigație, cum ar fi: cercetarea 

științifică fundamentală, epidemiologia clinică, jurnalismul de investigație sau 

sondajele de opinie publică (Fournier, 2005, p. 140, citat în Patton, p. 3). 

- Evaluarea este o determinare sistematică a meritului, valorii și semnificației unui 

lucru sau a unei persoane, folosind diferite criterii raportate la un set de valori de 

referință standard.  
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- Evaluarea este o apreciere sistematică a unui proiect, a unui program sau a unei 

politici în derulare sau finalizate, în ceea ce privește proiectarea, implementarea și 

rezultatele lor. Obiectivul este să determinăm relevanța și atingerea obiectivelor, 

eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea în dezvoltare. (OECD, 2002, p. 21-

22) 

În ceea ce ne privește, în acest capitol ne vom concentra asupra evaluării activităților de 

formare în educația pentru adulți. Evaluarea reprezintă un aspect important al oricărei 

activități de predare-instruire. În lipsa evaluării, nu putem fi siguri dacă trainingul sau 

predarea și-a atins țintele și și-a îndeplinit obiectivele care au fost planificate, și nu putem 

măsura eficacitatea sesiunilor de instruire. Evaluarea reprezintă o secțiune/un pas crucial în 

ciclul managementului formării.  

 

 

Figura 2: Ciclul Managementului Formării 
Sursa: Adaptat după JICA, Manual on Training Evaluation 

 

În faza de planificare a unei evaluări, există câteva chestiuni importante care trebuie 

luate în considerare (Race, Brown & Smith, 2015).  

▪ De ce colectăm aceste informații/care este scopul?  

▪ Alegerea momentului – când ar trebui să colectăm informațiile?  

▪ Ce fel de informații ar trebui să colectăm?  

▪ Ce metodă/proces ar trebui să utilizăm?  

  

 Planificarea 

 
 

 Implementarea    Evaluarea 
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▪ Cum să fim eficienți în a aduce modificări?  

Kirkpatrick (1998) susține că evaluarea are loc pentru a „determina eficacitatea 

instruirii” (p. 96), astfel fiind un element intern al întregului proces de planificare și 

implementare a unui training. El a identificat zece factori diferiți, pe parcursul celor trei 

pași menționați mai sus, care trebuie luați în considerare atunci când planificăm și 

implementăm un program eficient de instruire, iar evaluarea este ultimul factor pe această 

listă. Figura 3 prezintă acești factori.  

Sursa: Adaptat după Kirkpatrick și Kirkpatrick (1998), p. 3 

 

Rezultatele evaluării vor fi folosite pentru a reflecta asupra trainingului și a-i aduce 

îmbunătățiri, sau chiar a-i pune capăt. Astfel, modul în care este condus și modul de analiză 

a rezultatelor sunt cruciale în cadrul procesului de luare a unei decizii corecte. Race (2007) 

menționează caracteristicile importante ale unei analize, dar acestea se aplică foarte bine și 

în cazul evaluării5 (p. 28). Evaluarea ar trebui să fie:  

▪ mai pertinentă, verificând acele elemente pe care dorim să le evaluăm cu adevărat,  

                                                      
5
 Examinarea și evaluarea nu reprezintă același concept, dar uneori acești termeni pot fi folosiți alternativ. 
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▪ mai credibilă și constantă, distanțându-se de acea subiectivitate care poate face o 

evaluare să fie nedreaptă; 

▪ mai transparentă, astfel încât studenții să știe unde se află „poarta” unde trebuie să 

marcheze, iar un evaluator extern să poată observa legături clare între obiectivele de 

învățare avute în vedere; 

▪ mai diversă, astfel încât cursanții să nu fie dezavantajați individual peste măsură de 

anumite forme de evaluare; 

▪ mai ușor de gestionat, atât pentru cursanții noștri cât și pentru noi înșine;  

▪ mai util în ceea ce privește feedback-ul, astfel încât învățarea cursanților să fie 

consolidată; 

▪ mai implicată în promovarea învățării profunde, astfel încât studenții să înțeleagă mai 

bine teoriile și conceptele importante care stau la baza lucrurilor pe care le învață. 

Este crucial ca procesul nostru de evaluare să țină cont de toate criteriile descrise mai 

sus.  

 

Pașii Evaluării  

Asemenea unui training, și evaluarea este un proces. Ar putea să înceapă înaintea 

trainingului și cu siguranță va continua după încheierea acestuia. Astfel, putem vorbi 

despre anumiți pași în desfășurarea procesului de evaluare.  

Procesul de evaluare a unui training poate fi structurat în cinci pași: identificarea 

scopurilor evaluării; selectarea metodei adecvate de evaluare; crearea instrumentelor 

pentru evaluare; colectarea datelor folosind aceste instrumente; analizarea datelor 

colectate și raportarea rezultatelor (conform JICA). Figura 4 prezintă acești pași, iar fiecare 

dintre ei este prezentat mai pe larg în continuare.  
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Figura 4: Pașii Evaluării unui Training 
Sursa: Adaptat după JICA, Manual on Training Evaluation 

 

 

Pasul 1: Scopul evaluării 

Definirea scopurilor evaluării reprezintă primul pas în procesul de evaluare al unui 

training. Fiecare program de training poate să impună diferite scopuri ale evaluării, pe baza 

obiectivelor, conținuturilor, participanților sau a factorilor structurali. Astfel, putem ajusta 

planul de evaluare, astfel încât el să poată servi obiectivelor trainingului.  

Au fost identificate câteva asemenea scopuri, iar printre ele putem menționa: 

● măsurarea impactului trainingului;  

● măsurarea eficacității planului de curs, inclusiv a conținutului său și a metodelor de 

evaluare; 

● urmărirea evoluției cunoștințelor și abilităților dobândite de participanți; 

● să aflăm dacă trainingul este potrivit pentru participanți și dacă elementele învățate 

pot fi aplicate; 

● identificarea lacunelor și a nevoilor ce trebuie îndeplinite în cadrul trainingului; 

● să aflăm dacă investiția în training a meritat, sau dacă este nevoie de metode 

alternative (de exemplu, rotația posturilor, măsuri de stimulare); 

● să obținem informații pe care să putem baza alte planuri și strategii de training în 

viitor (WHO, 2010, p. 5). 

Pe de altă parte, Kirkpatrick (2006) se concentrează mai degrabă asupra unei 

perspective administrative în ceea ce privește motivele evaluării:  

 să justificăm existența și bugetul departamentului de formare, arătând modul în 

care acesta contribuie la obiectivele și scopurile organizației  
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 să decidem dacă să continuăm sau să întrerupem unele programe de training  

 să obținem informații cu privire la îmbunătățirile ce pot fi aduse programelor de 

training viitoare (p. 17).  

Astfel, putem conclude că evaluarea poate avea loc pentru a ne da șansa să învățăm din 

această experiență și a aduce îmbunătățiri trainingului, pentru a face un bilanț și pentru a 

examina eficacitatea trainingului, observând dacă obiectivele instruirii au fost atinse sau 

nu. În funcție de aceste scopuri, trebuie să alegem un plan de evaluare adecvat.  

Kirkpatrick (2006) a dezvoltat un model de evaluare alcătuit din patru niveluri. El insistă 

asupra importanței fiecărui nivel și asupra faptului că toate trebuie incluse, pentru a 

asigura o evaluare holistică și comprehensivă. Pe măsură ce trecem de la primul nivel la 

următoarele, procesul de evaluare devine mai complicat și necesită mai mult timp, dar 

furnizează informații foarte valoroase. Obiectivul central este diferit în cazul fiecărui nivel. 

Acestea ar fi nivelurile și obiectivele lor: 
 

Nivelul 1. Reacția: în ce măsură participanții au o reacție favorabilă trainingului; 

Nivelul 2. Învățarea: în ce măsură participanții își însușesc cunoștințele, abilitățile, 

atitudinile, încrederea și implicarea preconizate, bazat pe participarea lor la 

training; 

Nivelul 3: Comportamentul: în ce măsură participanții aplică ceea ce au învățat pe 

parcursul instruirii; 

Nivelul 4: Rezultatele: în ce măsură obiectivele țintite sunt atinse, ca rezultat al 

activității de formare și al consolidării ulterioare. 

Aceste niveluri și întrebările utilizate în cadrul evaluării sunt prezentate în tabelul de mai 

jos. 

 

Nivel  Obiectiv Zona de impact Întrebarea pentru evaluare 

1 Reacția  Reacția imediată a participanților  Sunt participanții mulțumiți?  

2 Învățarea  O dezvoltare a cunoștințelor și 

abilităților participanților  

Ce au învățat participanții  

3 Comportamentul  Modul în care participanții pun în 

aplicare noile lor cunoștințe și abilități  

Ce fac participanții în mod diferit?  
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4 Rezultatele  Modul în care trainingul afectează 

domeniul de activitate extins al 

participanților  

Care este efectul asupra 

randamentului echipei sau 

departamentului din care fac parte 

cursanții?  

Sursa: Adaptat după WHO 

 

În funcție de nivelul evaluării, care definește mai mult sau mai puțin scopul acesteia, 

puteți decide asupra metodelor, instrumentelor și materialelor pentru evaluare. Este 

important să subliniem că evaluarea ar trebui să fie privită în ansamblu, fiind necesară o 

abordare holistică. 

 

Pasul 2: Selectarea metodei de evaluare 

Cu toate că este important să prezentăm o strategie de evaluare cuprinzătoare pentru a 

măsura rezultatele trainingului, puteți adapta una dintre cele două perspective principale 

asupra evaluării predării și învățării, axate atât pe obiective și pe participanți, cât și pe 

durata și structura programului.  

Există două tipuri diferite de evaluare:  

 Evaluarea formativă – aceasta are loc pe parcursul trainingului, având scopul de a 

ghida evoluția ulterioară, identificând concepțiile greșite, dificultățile, lacunele de 

învățare și progresul. Scopul evaluării formative este să îmbunătățească procesul de 

învățare, necesitând colectarea de date pe tot parcursul trainingului și de feedback 

pornind de la munca participanților. Ca exemple, putem menționa propunerea 

săptămânală a unor chestionare sau proiecte, includerea în dezbaterile din timpul 

cursurilor sau în  sarcinile de echipă.  

 Evaluarea sumativă – acest tip de evaluare are loc după încheierea unui proiect, 

pentru a-i măsura succesul. În majoritatea programelor de învățare, cea mai mare 

importanță este acordată lucrării elaborate la final, cum ar fi un examen sau o teză. 

În cadrul evaluării sumative, nu este necesar feedback-ul continuu, ținând cont de 

faptul că, de cele mai multe ori, există mai puține oportunități de evaluare. Unele 

exemple ar putea fi lucrările/eseurile de final, teste standardizate, prezentări finale.  
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Totuși, este important să menționăm că ambele forme se pot desfășura în diferite 

dimensiuni (Trumbull & Lash, 2013): informală/formală, integrată în planul de lecție/de 

sine stătătoare, individuală/în grup, verbală/non-verbală, orală/scrisă, de către 

profesori/de către colegi, scurtă/extinsă, în funcție de obiectivul și nivelul evaluării.  

Există și alte modele de evaluare descrise în literatura de specialitate. Aici vom menționa 

doar numele lor, pentru a vă oferi o privire de ansamblu: abordarea obiectivelor 

comportamentale, evaluarea responsivă, evaluarea fără obiective, abordări orientate spre 

consumator, evaluarea participativă/colaborativă, învățarea organizațională, metoda 

cazurilor de succes și evaluarea prin responsabilizare (pentru mai multe informații despre 

aceste modele/abordări, puteți consulta „Building Evaluation Capacity: 72 Activities for 

Teaching and Training” de Preskill and Russ-Eft, 2005, pp. 101-180.   

Odată ce stabiliți tipul de evaluare sau abordarea, vă puteți concentra asupra 

instrumentelor pentru evaluare. 

 

Pasul 3: Crearea/Selectarea instrumentelor de evaluare  

În funcție de scopul și nivelul evaluării, putem folosi numeroase instrumente și tehnici 

de evaluare. Secțiunea următoare va prezenta câteva dintre ele, pornind de la nivelurile 

evaluării preluate de la Kirkpatrick.  

 

 Nivelul 1 al evaluării: Reacția și Satisfacția  

Scopul acestui nivel al evaluării este să descoperim nivelul de satisfacție al 

participanților/cursanților și reacția lor cu privire la training. Au fost fericiți? Au fost 

mulțumiți? Li s-au îndeplinit nevoile? Cum se simt participanții în legătură cu trainingul?  

Acest tip de evaluare este unul dintre cele mai ușor de efectuat. Este util pentru a putea 

determina eficacitatea trainingului. Putem primi numeroase răspunsuri în legătură cu 

facilitățile, facilitarea, instructorul, materialele și metodele de evaluare, precum și cu 

privire la alte probleme apărute pe parcursul trainingului. Pe baza informațiilor colectate, 

putem îmbunătăți cursul. La acest nivel al evaluării, se pot folosi următoarele instrumente, 

pentru a colecta informații legate de reacțiile participanților: 
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 Chestionare  

 Tabele de marcaj  

 Exerciții scrise simple  

 Formulare de feedback  

 Interviuri  

 

a) Chestionarele:  

Chestionarul este una dintre cele mai des întâlnite forme de evaluare. Pentru un 

chestionar de bună calitate, puteți urma acești cinci pași: 

 Pasul 1: Determinarea a ce dorim să aflăm 

 Pasul 2: Selectarea tipului/tipurilor de întrebări  

 Pasul 3: Crearea chestionarelor  

 Pasul 4: Testarea prealabilă a chestionarului  

 Pasul 5: Finalizarea chestionarului  

 

În cadrul acestui capitol, vom prezenta câteva tipuri de întrebări pe care le puteți utiliza 

în timp ce vă pregătiți propriul chestionar. În principiu, puteți propune întrebări deschise și 

închise.  

Întrebările deschise nu pun nicio limită răspunsurilor. Participanții își pot exprima liber și 

deschis sentimentele și ideile. Cu toate acestea, răspunsurile sunt mai dificil de analizat. 

Câteva exemple ar putea fi:  

- Ce aspecte ale trainingului ți-au plăcut cel mai mult și de ce?:   ________________________  

- Ce aspecte ale trainingului ar putea fi îmbunătățite și în ce mod? ______________________  

Întrebările închise le prezintă participanților un număr limitat de răspunsuri, dintre care 

ei trebuie să aleagă sau pe care ei trebuie să le bifeze. Există mai multe tipuri de întrebări 

închise, câteva exemple fiind:  

- Două variante de răspuns: Respondenții aleg una din cele două opțiuni posibile. De 

cele mai multe ori, acestea sunt: Da/Nu, Adevărat/Fals, Sunt de acord/Nu sunt de 

acord;  

- Scala de evaluare: Respondenților li se prezintă o scală (poate fi de la 1 la 10 sau la 5) 

și li se cere să aleagă gradul cel mai potrivit care le reflectă opinia. Exemplu:  
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Vă rugăm să evaluați gradul dumneavoastră de satisfacție în ceea ce privește 

conținutul trainingului. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       X   

 

Sau: 

Cât de utilă considerați că e partea practică a trainingului? 

Deloc utilă 2 3 4 Foarte utilă 

     

 

O altă formă a scalei de valori poate fi, de asemenea, utilizată pentru a evalua 

răspunsurile la anumite enunțuri sau argumente. De exemplu: 

 

Item 2: Mi-au plăcut exercițiile de joc de rol din cadrul Sesiunii 3 

Dezacord total  Dezacord  Neutru  Acord  Acord total  

1 2 3 4 5 

 

De menționat: Atunci când folosiți scalele de valori, încercați să nu oferiți mai mult de 

șapte opțiuni, deoarece ar putea fi copleșitor, iar mai puțin de trei nu vor oferi suficiente 

informații. 

 

- Clasamentul: Respondenților li se cere să aranjeze o listă de itemi în ordinea 

preferințelor. De exemplu:  

Vă rugăm să aranjați activitățile de final, în ordinea preferințelor:  

Sarcinile în echipă 2 

Examenul final scris 1 

Examenul final oral 3 
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- Lista de control: Este o listă de itemi sau afirmații/fraze. Participanților li se cere să 

aleagă din listă ceea ce se potrivește situației lor. De exemplu:  

Vă rugăm alegeți cea mai bună parte a programului  

Abilități sociale în antreprenoriat   

Planul de afaceri   

Cadrul legal în antreprenoriat   

 

În cadrul unui chestionar, puteți folosi toate aceste diferite forme ale itemilor.  

Odată ce întrebările sunt formulate, este bine să efectuați un test prealabil pentru a 

vedea cum funcționează chestionarul, și dacă există probleme cu privire la întrebările și 

formatul chestionarului. Câteva elemente de care trebuie să ținem cont în timpul acestui 

test prealabil sunt:  

- Respondentul înțelege toate întrebările?  

- Respondentul întâmpină unele dificultăți în a răspunde la aceste întrebări?  

- Toate întrebările închise au un răspuns care se aplică fiecărui respondent?  

- E vreo parte din chestionar care încearcă să influențeze respondentul?  

- Chestionarul lasă o impresie pozitivă, motivând oamenii să răspundă?  

Pe baza rezultatelor testului prealabil, va fi prezentată forma finală a chestionarului. 

 

b) Interviuri:  

De asemenea, puteți realiza interviuri cu participanții. În funcție de scop, puteți alege 

interviuri individuale față-în-față, interviuri de tip focus-grup sau interviuri telefonice/prin 

Skype cu participanții, pentru a afla mai multe despre reacțiile lor și pentru a primi 

feedback cu privire la training. Interviurile au un rol foarte important în ceea ce privește 

descoperirea unor perspective, experiențe, sentimente și intuiții. Se presupune că decurg 

relativ ușor, dar necesită o pregătire specială și multă practică.  

Puteți realiza interviurile în următoarele forme:  

1) Structurat  

- Chestionare verbale, o serie formală de întrebări gândite în așa fel încât să provoace 

răspunsuri specifice din partea respondenților;  
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- Puteți utiliza un chestionar foarte structurat mai departe.  

2) Semi-structurat  

- Aveți la dispoziție o listă cu întrebări, dar aveți posibilitatea să treceți de aceasta și să 

puneți și alte întrebări. Nu este necesar să urmați lista îndeaproape.  

3) Informal 

- Mai puțin formal decât metodele anterioare, poate lua forma unei conversații 

relaxate.  

Există câteva principii generale pentru a realiza un interviu, dar nu există reguli stricte. 

Ar putea fi util să urmați principiile de mai jos:  

o Puneți întrebări pe care participanții le pot înțelege cu ușurință;  

o Puneți întrebări specifice, acolo unde este posibil;  

o Puneți întrebări cu adevărat deschise;  

o Nu influențați respondenții, făcând presupuneri;  

o Puneți întrebări singulare;  

o Propuneți subiecte și întrebări legate de acestea;  

o Utilizați tipuri diferite de interogare;  

o Pregătiți cu grijă ordinea întrebărilor;  

o Căutați întotdeauna modalități de a aduce îmbunătățiri acestor întrebări.  

 

Câteva tipuri de întrebări pentru interviu ar putea fi:  

1. Întrebări de fond/cu privire la segmentul demografic  

2. Întrebări care se referă la cunoștințe (Când a început programul?)  

3. Întrebări tipice de tip descriptiv (Întrebări „cum”)  

4. Întrebări care se referă la opinii/convingeri (Ce crezi...?)  

5. Întrebări care se referă la impresii/sentimente (Cum te simți în legătură cu...?)  

6. Întrebări care se referă la experiențe/exemple concrete  

7. Întrebări care presupun o comparație/un contrast  

8. Întrebări suplimentare/de clarificare  

 

Interviurile prezintă următoarele avantaje și dezavantaje: 
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Figura 5: Avantajele și dezavantajele interviurilor 

 

Interviurile pot fi foarte utile în cadrul primului nivel al evaluării, ajutându-ne să aflăm 

mai multe despre reacțiile participanților, însă trebuie să luăm în considerare atât 

dezavantajele, cât și avantajele lor.   

 

 Al doilea nivel al evaluării: Învățarea 

La acest nivel al evaluării, obiectivul este să facem un bilanț al cunoștințelor, abilităților 

sau competențelor care sunt vizate de training. Ce au învățat participanții? Obiectivele de 

învățare ale trainingului sunt atinse? Care este nivelul de învățare? Acestea sunt câteva 

dintre întrebările de bază la care vom putea răspunde la acest nivel al evaluării.  

După ce am aflat dacă participanților le-a plăcut trainingul, următorul pas este să aflăm 

ce anume au învățat. Este foarte important să ne asigurăm că învățarea a avut loc, așadar 

acest nivel de evaluare este crucial pentru a înțelege dacă trainingul își îndeplinește 

scopurile. Pe parcursul procesului de evaluare, obiectivele de învățare sunt foarte 

importante. Evaluarea învățării ar trebui să se concentreze pe obiectivele de învățare, 

pentru a se asigura că ele sunt îndeplinite.  

La acest nivel, puteți adopta unul dintre tipurile de evaluare formativ-sumative, pentru a 

verifica gradul în care învățarea a avut loc; puteți utiliza următoarele instrumente: 

▪ Examinare verbală în timpul trainingului 

▪ Teste pre/post training 

▪ Examinare orală  

▪ Atribuirea de sarcini în timpul trainingului 

▪ Muncă în echipă, jocuri de rol și exerciții  

▪ Teste/examene scrise, atât în timpul trainingului cât și după acesta  

▪ Eseuri  

Avantaje 

•Sunt utile pentru dezvăluirea unor 
impresii și cause ascunse; 

•Semnalele non-verbale pot sugera 
unele probleme-cheie; 

•Spontaneitate – putem da curs 
unor chestiuni apărute pe 

neașteptate 

Dezavantaje 

•Necesită mult timp;  

•Un eșantion nereprezentativ 
poate distorsiona rezultatele;  

•Pot fi dificil de analizat;  

•Depind de abilitățile persoanei 
care ia interviul. 
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▪ Portofolii  

▪ Prezentări intermediare/finale  

▪ Rapoarte  

▪ Teste online  

 

Verificarea învățării poate părea mai puțin complexă decât celelalte niveluri ale 

evaluării, însă calitatea instrumentului de măsurare, validitatea și fiabilitatea acestuia sunt 

cruciale. Scopul este să măsurăm exact ceea ce vrem să măsurăm. Câteva sfaturi pentru 

acest nivel al evaluării sunt prezentate mai jos (OMS, 2010, p. 19):  

● Testele introduse pe parcursul învățării sunt potrivite pentru cursuri mai lungi;  

● În timpul evaluării, este important să vă concentrați pe obiectivele de învățare;  

● Includeți doar ceea ce a fost acoperit pe parcursul trainingului;  

● Asigurați-vă că testul sau instrumentul pe care îl utilizați poate oferi o măsurătoare 

validă și fiabilă;  

● Nu folosiți testele pentru a crea o ierarhie a participanților;  

● Luați în considerare ce trebuie să faceți în caz de eșec.  

 

La acest nivel al evaluării, instrumentul cel mai des utilizat este examinarea scrisă. Mai 

jos, puteți găsi câteva informații suplimentare cu privire la pregătirea testelor scrise, în 

scopul de a măsura cunoștințele dobândite de participanți.  

 
a. Teste scrise  

Se poate considera că e ușor să dăm un test, având nevoie să pregătim doar niște hârtie 

și creioane. Cu toate acestea, testele scrise necesită o planificare și o pregătire minuțioase. 

Mai jos, puteți găsi avantajele și dezavantajele lor (Race, 2006, p. 38): 
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Figura 6: Avantajele și dezavantajele testelor la prima vedere 

 

Experții în evaluare și testare au identificat mai multe probleme în ceea ce privește 

utilizarea testelor la prima vedere, care au limită de timp, pentru a măsura evoluția 

cursanților. Cu toate acestea, ele pot fi transformate în instrumente valoroase, în urma 

unei planificări minuțioase. Iată câteva sugestii practice:  

● Încercați să obțineți păreri ale specialiștilor, în loc să vă chinuiți să pregătiți singuri 

testele;  

● Verificați întrebările care apar în test, împreună cu colegii;  

● Păstrați întotdeauna în față obiectivele de învățare;  

● Formulați întrebările și instrucțiunile într-un mod succint și clar;  

● Asigurați-vă că nu măsurați aceleași lucruri; evitați, de exemplu, asemănarea 

cerințelor cu cele ale eseului;  

● Asigurați-vă că structura întrebărilor este ușor de urmărit;  

● Asigurați-vă că există un răspuns clar pentru fiecare întrebare;  

● Formulați câte un răspuns pentru fiecare dintre propriile întrebări;  

● Pregătiți un barem și indicați clar care sunt criteriile și schema de notare;  

● Testați întrebările pe parcursul trainingului, folosind diferite exerciții și sarcini;  

● Recitiți întotdeauna întrebările, pentru a evita greșelile de ortografie și erorile 

gramaticale; 

● Ajustați timpul-limită, nu doar în funcție de numărul întrebărilor, ci și de dificultatea 

acestora.  

Avantaje 

•Puțin costisitoare și ușor de pregătit;  

•Oferă oportunități egale pentru toți; 

•Putem fi siguri că e într-adevăr 
munca studenților (în cea mai mare 
parte);  

•Instructorii sunt familiarizați cu 
sistemul;  

•Îi obișnuiesc pe cursanți să stea jos și 
să studieze, pentru a învăța. 

Dezavantaje 

•Pot avea o valididate redusă; 

•Cursanții primesc un feedback 
limitat;  

•Examenele pregătite 
necorespunzător pot provoca o 
învățare de suprafață;  

•Tehnica este foarte importantă; 

•Prezintă doar un instantaneu din 
evoluția studentului. 
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Testele sau examenele scrise pot avea diferite forme. Cel mai frecvent întâlnite sunt 

testele/examenele „la prima vedere”, în cadrul cărora cursanții nu pot vedea întrebările 

înainte de examen, punând deoparte și toate materialele de învățare. Puteți alege, de 

asemenea, să propuneți examene „pentru acasă”, în cadrul cărora elevii răspund la 

întrebări acasă, returnându-i-le ulterior formatorului. Examenele „cu cartea deschisă” se 

desfășoară în sala de instruire, sub supravegherea instructorului, însă cursanții au acces la 

materialele de învățare, de care se pot folosi pentru a răspunde la întrebări.  

În toate aceste tipuri de examen, veți include diferite tipuri de întrebări. Unele dintre 

cele mai frecvente ar fi: 

 Adevărat/Fals; Cu alegere multiplă; 

 Cu răspuns multiplu; Răspuns deschis/Eseu; 

 Răspuns scurt; Completați spațiile libere; 

 Întrebări de tip „Găsește perechea”; Studii de caz/întrebări analitice. 

 Adevărat/Fals; Cu alegere multiplă; 

 Cu răspuns multiplu; Răspuns deschis/Eseu; 

 Răspuns scurt; Completați spațiile libere; 

 Întrebări de tip „Găsește perechea”; Studii de caz/întrebări analitice. 

 

Un exemplu pentru fiecare tip de întrebare este prezentat mai jos:  

Întrebări Adevărat/Fals: Respondenților li se prezintă o afirmație, cerându-le să decidă 

dacă afirmația este adevărată sau falsă. 

Numărul de angajați într-o microîntreprindere este mai mare decât 

cinci.  

() Adevărat         (   ) Fals 

 

Întrebări cu alegere multiplă: Aceste întrebări sunt cuprinse dintr-o singură tulpină a 

întrebării și mai multe răspunsuri alternative (alegeri). Între alternativele oferite, există un 

singur răspuns corect, iar celelalte alternative se numesc „distractori”. Cu cât sunt mai 

apropiați distractorii de răspuns, cu atât este mai dificilă întrebarea. 
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Care sunt principalele obiective financiare ale oricărei companii?  

a. Eficiență, eficacitate, putere financiară și flexibilitate; 

b. Eficiență, eficacitate, influență și succes; 

c. Capital lichid, control, eficacitate și influență; 

d. Capital lichid, profitabilitate, eficiență și stabilitate. 

(Răspunsul corect: d) 

 

Întrebări cu răspunsuri multiple: Respondenții au la dispoziție mai multe răspunsuri 

alternative, însă în acest caz trebuie să aleagă mai mult de o opțiune:  

Din următoarea listă, vă rugăm să alegeți cei 4 P esențiali în mixul de 

marketing al unei companii:  

 produs;  

 preț;  

 promovare;  

 plasare (loc);  

 pasiune;  

 principii;  

 paritate;  

 performanță;  

 plată.  

 

Întrebări cu răspunsuri scurte: Aceste întrebări le permit respondenților să formuleze 

propoziții sau fraze complete. Este important să stabiliți cât de lung trebuie să fie răspunsul 

și să oferiți suficient spațiu pentru acest răspuns. Mai jos, puteți vedea două exemple 

diferite de întrebări cu răspunsuri scurte: 

Ce este dreptul de autor? Ce tipuri de materiale se pot încadra la acesta? Vă rugăm 

explicați în patru propoziții. 
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Scrieți câteva resurse de finanțare:  

a.________________________  

b.________________________ 

c. ________________________ 

d.________________________ 

 

Întrebări de tip eseu: Întrebările de tip eseu necesită o cerință complexă, căreia să îi 

putem răspunde. Un eseu poate avea de la câteva paragrafe până la câteva pagini. 

Răspunsurile sunt mai puțin structurate. Este deschis și necesită o gândire analitică, 

creativitate și o scriere corectă (atât în ceea ce privește forma, cât și gramatica). Notarea ar 

putea fi dificilă și îndelungată. Astfel, crearea unei rubrici pentru punctaj ar putea fi foarte 

utilă. 

 

Ce este un model de afaceri? De ce este important pentru o companie să aibă un 

model de afaceri? Notați și discutați un exemplu de model de afaceri specific unei 

companii, pentru a ilustra răspunsul dvs. (Vă rugăm să formulați răspunsul dvs. în 4-5 

paragrafe).  

 

 

Punctaj:  

3 puncte – Oferă o explicație adecvată a ceea ce este un model de afaceri;  

3 puncte - Oferă explicații adecvate ale motivelor pentru care o companie are nevoie de un 

model de afaceri;  
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Completați spațiile libere: Acest tip de întrebări le cere respondenților să scrie doar 

câteva cuvinte sau fraze, ca răspuns. Este ușor de punctat, dar dificil de utilizat pentru 

învățarea la un nivel superior, mai complex. 

Vă rugăm completați spațiile cu cuvântul/fraza corecte.  

1. Suma rămasă după ce o afacere își scade toate costurile din veniturile totale din 

vânzări se numește _____________________.  

2. O ________________________ este un tip de organizație de afaceri.  

3. O rețea de relații este importantă pentru ____________ o afacere.  

 

Întrebări de tip „Găsește perechea”: Aceste întrebări necesită asocierea fiecărui set de 

fragmente (de exemplu, din definiții) cu una dintre opțiunile oferite la examen. Aceste 

întrebări sunt adesea folosite pentru a evalua recunoașterea și reamintirea, asemenea 

celor de tipul „Completează spațiile libere”, astfel că sunt utilizate cel mai adesea în cadrul 

cursurilor unde dobândirea de cunoștințe detaliate este un obiectiv important. 

Asociază fiecare tip de întrebare cu definiția sa:  

1. Cu alegere multiplă ________  a) Doar două răspunsuri posibile  

2. Adevărat/Fals __________  b) Număr egal al premizelor și 

variantelor de răspuns  

3. Asocieri _________  

 

c) Un singur răspuns corect, dar cel 

puțin trei opțiuni  

 

Studii de caz/Întrebări analitice: Respondenților li se prezintă un caz și o întrebare sau 

mai multe, prin care li se cere să analizeze cazul și să își utilizeze cunoștințele pentru a 

răspunde la întrebare/întrebări. 

Numerotați și precizați-vă clar ideile/punctele principale. Apoi, explicați-le în 

propriile cuvinte și într-un context adecvat, folosind următorul exemplu. Din acest 

exemplu, identificați și explicați orice patru trăsături sau caracteristici ale lui Steve Jobs, 

care l-au ajutat să aibă succes în afacerea sa.  
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Steve Jobs și prietenul său Steve Wozniak au fost ingineri autodidacți, care au creat 

unul dintre cele mai populare și revoluționare branduri de tehnologie, „Apple”. Steve Jobs 

nu a fost prima persoană care a avut ideea de a crea un computer ușor de utilizat și nu a 

fost prima persoană care a venit cu ideea playerelor audio sau a smartphone-ului, însă a 

fost prima persoană care le-a implementat. El a abordat potențialele idei și le-a pus în 

aplicare în moduri pe care nimeni nu visase până atunci. Produsele Apple, indiferent dacă 

sunt un computer, laptop, iPod, iPhone, iTunes sau altceva, sunt prezentate peste tot. Nu 

numai produsele Apple sunt de o calitate tehnologică remarcabilă, ci compania are, de 

asemenea, un brand care se impune și o imagine puternică, fiind cu siguranță una dintre 

cele mai populare și ușor de recunoscut mărci din lume.  

 

b. Prezentări 

Prezentările în fața întregii clase au fost în ultimul timp un mod popular de evaluare, 

putând fi, de asemenea, un instrument potrivit pentru programul de instruire. Necesită 

abilități și competențe diferite decât cele testate în cadrul unui examen scris sau oral. 

Avantajele și dezavantajele sunt prezentate mai jos (Race, Brown și Smith, 2005, p. 78). 

 

 

 

Figura 7: Avantajele și dezavantajele prezentărilor 

 

Avantaje 

•Nu există niciun dubiu cu privire la 
performanța cui este evaluată;  

•Studenții iau prezentările destul de în 
serios; 

•Prezentările pot fi realizate și în colaborare 
cu alți colegi;  

•Cursanții își pot dezvolta abilități de 
exprimare în public și de prezentare;  

•Participanții pot învăța multe unii de la 
ceilalți, nu doar în ceea ce privește 
conținutul, dar și cu privire la abilitățile de 
prezentare. 

Dezavantaje 

•Pot să dureze mult timp;  

•Poate fi foarte dificile pentru unii dintre 
studenți;  

•Este dificil să prezentăm dovezi ale 
evoluției, în comparație cu examenele 
scrise;  

•Prezentările nu pot fi anonime și, prin 
urmare, poate fi dificil de eliminat 
subiectivitatea;  

•Prezentările îi pot dezavantaja pe unii 
participanți în mod disproporționat, în 
special pe studenții cu dizabilități. 
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Race și colaboratorii săi oferă câteva îndrumări pe care le putem urma atunci când 

folosim prezentările ca instrument de evaluare, pentru a depăși unele dintre dezavantaje 

(2005, pp. 79-80):  

● Fiți clar cu privire la obiectivele prezentărilor studenților;  

● Asigurați-vă că criteriile de evaluare a prezentărilor sunt clare de la bun început, 

pentru ca participanții să știe care sunt așteptările;  

● Implicați-i pe studenți în formularea sau ponderea criteriilor de evaluare;  

● Oferiți-le studenților câteva exerciții anterioare, pentru a înțelege cum vor fi evaluate 

prezentările lor;  

● Lăsați cursanții să facă o repetiție, fără a primi o notă;  

● Implicați studenții în evaluarea prezentărilor lor;  

● Asigurați-vă că criteriile de evaluare acoperă toate procesele care au loc pe parcursul 

prezentării, precum și conținutul prezentărilor într-un mod rezonabil;  

● Alcătuiți grile de evaluare, folosind criteriile convenite;  

● Fiți realist cu privire la ce se poate învăța efectiv;  

● Luați în considerare locul de desfășurare;  

● Luați în considerare conducerea evaluării propriu-zise utilizând înregistrări video.  

 

 

 Nivelul 3 al evaluării: Comportamentul  

Scopul acestui nivel al evaluării este de a verifica dacă studentul utilizează acele 

cunoștințe și abilități dobândite în timpul trainingului în practică și, dacă răspunsul este da, 

atunci în ce măsură. Ca rezultat al învățării, dorim să observăm o schimbare a 

comportamentului, care este obiectivul trainingului și nu este atât de ușor de evaluat. 

Pentru instruirea legată de muncă, observația și evaluările la locul de muncă pot fi utile, 

pentru a vedea dacă participanții aplică în realitate noile abilități. Poate fi dificil să 

observăm și să evaluăm o schimbare în comportamentele și acțiunile cursanților, dar este 

foarte important să le evaluăm, deoarece schimbarea comportamentului este obiectivul 

final al oricărei activități de învățare.  
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Câteva instrumente sau tipuri de evaluare pe care le puteți utiliza în această etapă ar fi: 

(OMS, 2010, p. 24) 

 Sondaje și chestionare;  

 Interviuri ulterioare trainingului (atât cu stagiarul, cât și cu supervizorul său);  

 Focus-grupuri;  

 Sarcini de lucru pe baza trainingului;  

 Planuri de acțiune pentru a produce schimbări;  

 Supravegherea la locul de muncă de către un observator independent;  

 Exerciții de simulare  

 

Ca instructor, puteți utiliza una dintre aceste metode sau o combinație a lor, în funcție 

de subiect și obiectiv.  

La acest nivel al evaluării, este crucial să clarificăm obiectivul și criteriile evaluării, 

deoarece diferite traininguri pot necesita soluții diferite. Mai mult, la acest nivel al 

evaluării, comparativ cu nivelurile anterioare, evaluarea se face după ce trainingul a luat 

sfârșit, poate chiar după trecerea unui anumit interval. Ghidurile de evaluare OMS (2010) 

oferă câteva sfaturi de urmat pentru a evalua comportamentele (p. 24): 

● Înainte de a evalua, asigurați-vă că știți ce anume căutați;  

● Acordați-vă suficient timp pentru evaluare;  

● Faceți-l pe student să se simtă în largul său;  

● Căutați feedback obiectiv, nu subiectiv;  

● Oferiți-i cursantului timp pentru a explica, dacă noile abilități nu sunt aplicate;  

● Răspunsurile cursanților ar trebui să fie păstrate confidențiale. Asigurați-vă că 

evaluarea va ajunge înapoi la trainer.  

● Fiți pregătit să găsiți unele schimbări la care nu vă așteptați.  

 

 Nivelul 4 al evaluării: Rezultatele 

Acest nivel al evaluării are drept scop măsurarea progresului echipei, programului sau 

contextul muncii ca rezultat al trainingului. Astfel, ne oferă o bună oportunitate de a vedea 

în ce măsură trainingul funcționează și dacă poate crea cu adevărat o schimbare și un 
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impact. Necesită o abordare mai holistică, dar este crucial în înțelegerea importanței 

trainingului. 

 Chestionare ulterioare la nivel de program;  

 Sesiuni de training ulterioare;  

 Misiuni în legătură cu programul;  

 Monitorizarea performanței programului;  

 Planuri de acțiune;  

 Focus-grupuri;  

 Exerciții de simulare.  

 

De exemplu, puteți efectua o evaluare a trainingului despre antreprenoriat după 

finalizarea acestuia, pentru a putea observa efectul și semnificația sa. Câteva sugestii 

pentru aplicarea cu succes a evaluării la nivel 4 sunt:  

 Încercați să aveți așteptări realiste; 

 Nu toate trainingurile pot fi evaluate la nivelul 4;  

 Amintiți-vă că evaluați trainingul care a avut deja loc;  

 Unele dintre datele de care aveți nevoie pot fi deja în fișiere;  

 Fiți sinceri cu voi înșivă;  

 Căutați probe și mărturii, nu dovezi;  

 Datele de bază sunt esențiale.  

După cum ați văzut deja, există nenumărate opțiuni în ceea ce privește instrumentele de 

evaluare pe care le puteți utiliza. Cu toate acestea, cel mai important aspect care trebuie 

luat în considerare atunci când alegeți tipul de instrumente adecvat este obiectivul 

trainingului pe care îl susțineți și scopul evaluării. Vă rugăm, de asemenea, să luați în 

considerare grupul-țintă, trecutul lor, abilitățile și competențele lor, pe lângă condițiile 

fizice și echipamentele disponibile. Nu va avea sens să planificați un test/examen online, 

dacă participanții nu au acces la internet sau calculatoare. 

 

 



 
 
 
 
 

71 
 

Pasul 4: Colectarea datelor 

 

Următorul pas în evaluare este colectarea datelor, ceea ce presupune aplicarea 

instrumentelor și metodelor pe care le-ați ales și dezvoltat sau pregătit. Acum este 

momentul să distribuiți chestionarele, sondajele, foile de examen/test sau să aveți 

prezentările și să conduceți interviurile.  

Ceea ce este important de luat în considerare în cadrul acestui pas este buna informare 

a participanților cu privire la data, ora, durata și locul unde va avea loc evaluarea. Asigurați-

vă că aceste lucruri sunt foarte clare înainte de a vă ocupa de detaliile evaluării. O altă 

problemă importantă este cea a materialelor și echipamentelor de care aveți nevoie pentru 

a efectua evaluarea. Asigurați-vă că aveți mai mult decât suficiente copii ale chestionarelor 

/foilor de examen, pentru a fi totul în ordine. Înainte de începerea evaluării, informați clar 

participanții cu privire a așteptările sau cerințele și regulile privind tipul anume de evaluare 

pe care îl aplicați. De asemenea, îi puteți informa și despre criteriile de notare. În plus, o 

aplicare corectă, transparentă și obiectivă a evaluării este foarte importantă pentru 

fiabilitatea și credibilitatea acesteia. Asigurați-vă că fiecare participant este tratat în același 

mod în timpul colectării datelor. 

 

Pasul 5: Analizarea și raportarea rezultatelor 

 

 
a. Analiza datelor  

În funcție de tipul de evaluare pe care l-ați aplicat, puteți utiliza diferite metode de 

analiză pentru evaluarea dvs. Pentru un chestionar de evaluare de nivel 1, de exemplu, 

puteți utiliza programe de analiză computerizate, cum ar fi SPSS, AMOS sau doar Microsoft 

Excel, dacă nu este necesar să efectuați o analiză complexă a datelor. Pentru scopurile dvs., 

o simplă analiză pentru a extrage concluziile cerute din datele obținute ar putea fi 

suficientă. Puteți utiliza distribuția frecvenței și media ca două moduri de analiză de bază, 

pentru a vedea care sunt reacțiile generale, în special pentru chestionarele realizate la 

evaluarea de nivel 1, în cadrul căreia măsurăm reacțiile participanților.  
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De asemenea, puteți utiliza figuri, diagrame și tabele pentru a vizualiza rezultatele. Sunt 

instrumente utile pentru a prezenta date statistice și complexe într-un mod rapid și ușor. 

Diagramele radiale și graficele de bare sunt cele mai frecvente grafice utilizate pentru 

distribuirea rezultatelor, precum și pentru compararea categoriilor.  

 

b. Raportarea  

 

Ultima parte a celei de-a cincea etapă a evaluării este pregătirea raportului de evaluare. 

Este esențial să reuniți tot ce ați aplicat și să prezentați o concluzie finală, atât în ceea ce 

privește obiectivele trainingului, cât și ale evaluării. Trebuie să explice clar dacă obiectivele 

trainingului au fost atinse și în ce măsură. Mai mult, trebuie să luați în considerare cui veți 

comunica rezultatele. Mai jos sunt prezentate câteva sfaturi cu privire la comunicarea 

rezultatelor evaluării.  

 

Forme de comunicare a rezultatelor evaluării  

Următoarele întrebări pot servi drept ghid pentru alegerea formelor de comunicare 

adecvate: 

 În ce măsură și în ce moduri specifice informațiile sunt relevante pentru 

problemele reale și convingătoare ale utilizatorului?  

 În ce măsură informațiile sunt practice din perspectiva utilizatorului?  

 În ce măsură informațiile sunt utile și se pot aplica imediat în situația 

utilizatorului?  

 Ce informații va considera utilizatorul credibile și ce practici de raportare vor 

susține această credibilitate?  

 

Sursa: Morris, Lynn Lyons, et al. (1987) în JICA, 2015, p. 34 
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Schița unui raport de evaluare  

După ce aflăm ce tip de informații vor fi relevante și utile pentru utilizatorii primari, 

putem dezvolta o schiță a raportului de evaluare. Mai jos puteți găsi o schiță a unui raport 

(JICA, 2015, pp. 34-35).  

 Sumar  

o Scopul evaluării  

o Destinatarii evaluării  

o Constatări majore și recomandări  

 Descrierea programului  

o Fundalul programului  

o Obiectivele/scopurile programului  

o Participanții la program  

o Activitățile programului  

 Proiectarea evaluării și a metodelor  

o Scopul evaluării  

o Tipuri de evaluare  

o Metode de colectare a datelor  

 Constatări și rezultate  

o Descrierea modului în care sunt organizate rezultatele (de exemplu, după 

întrebările de evaluare, teme/probleme)  

o Rezultatele analizei cantitative și/sau calitative a datelor colectate  

 Recomandări  

o Recomandări pentru acțiuni viitoare, pe baza acestor concluzii  

 Anexe  

o Lista participanților  

o Materialele folosite în cadrul seminarului/trainingului  

o Chestionare, evaluări de competențe inițiale și finale  

o Un rezumat al cheltuielilor programului  
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Concluzie  

Evaluarea reprezintă o parte crucială a oricărei activități de training. Necesită o 

planificare atentă și un proces riguros de aplicare. În calitate de formator, aveți o gamă 

largă de variante dintre care puteți alege, și sperăm că acest ghid vă va ajuta să desfășurați 

un proces de evaluare bine planificat și credibil. 
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Glosar6 

Evaluare: O evaluare presupune un sistem de determinare a meritelor, valorii și 

importanței unui lucru sau a unei persoane, folosind anumite criterii raportate la un 

standard de referință. 

Metode de evaluare: Evaluarea presupune utilizarea unor diferite metodologii, care 

implică atât metode calitative cât și metode cantitative, incluzând studii de caz, 

cercetare prin sondaje, analize statistice și construirea unor modele, printre altele.  

Instrumente de evaluare: Instrumentele de evaluare sunt utilizate pentru colectarea 

datelor. Pot lua forme variate, fiind clasificate în funcție de categorii: chestionare, 

sondaje, teste, interviuri, focus-grupuri, observații și fișe de performanță. 

Studiu de impact: Un studiu de impact este un instrument de evaluare utilizat pentru a 

verifica în ce măsură abilitățile și cunoștințele dobândite pe parcursul programului au 

drept consecință îmbunătățiri ale comportamentului; de asemenea, se referă la 

rezultatele finale obținute datorită implicării participanților în programul de training.  

Testare pre/post: Testele pre/post reprezintă o formă des întâlnită de evaluare a 

programelor de training, în termenii acumulării de cunoștințe de către participanți. În 

acest sistem, pot fi utilizate teste identice, comparând rezultatele obținute înaintea 

trainingului și după ce acesta a avut loc.  

Chestionar: Chestionarul este unul dintre cele mai uzuale instrumente folosite în 

evaluarea programelor de training. Chestionarele pot fi utilizate pentru a obține 

informații subiective despre impresiile participanților.  

Interviu semi-structurat: Un interviu semi-structurat reprezintă un interviu cu unul sau 

mai mulți indivizi, folosind un set predefinit de întrebări. Este flexibil, permițând 

introducerea unor noi întrebări pe parcurs, în funcție de replicile persoanei intervievate.  

 

  

                                                      
6
 Acest glosar este adaptat după o publicație JICA, 2015, p. 3.  
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Capitolul 6: Studii de caz/exemple de traininguri 

 
Există o mulțime de exemple pozitive care pot fi prezentate în contextul cuvintelor-cheie 

training, migranți și antreprenori. Din acest mare ocean al inițiativelor, am selectat câteva 

care pot fi considerate utile pentru acest proiect, încercând să subliniem care sunt, în 

opinia noastră, cele mai relevante elemente ale fiecăreia dintre ele.  

După cum veți putea vedea, unele inițiative de succes în acest domeniu oferă mult mai 

mult decât un simplu training pentru migranți. Ca metodă, credem că trainingul este 

necesar, dar nu suficient. Selectarea corectă a grupului-țintă, angajamentul pe termen lung 

al tuturor părților implicate, oferirea de sprijin suplimentar, îndrumare, mentorat sunt doar 

câteva dintre elementele cruciale pentru a obține rezultatele bune preconizate.  

 

PEI – Proiect pentru Promovarea Antreprenoriatului Imigranților  

Website-uri:  

- https://www.acm.gov.pt/-/programa-de-empreendedorismo-imigrante-pe-1; 

- https://www.facebook.com/empreendedorismoimigrante 

 

Repere:  

- Inițiativă de durată, începută în 2009; 

- Susținere mixtă: curs/mentorat/ateliere;  

- Evaluare externă, care a demonstrat evoluția și impactul cursurilor de 

formare/progresului consilierii; 

 

Scurtă descriere: PEI (Proiectul pentru Promovarea Antreprenoriatului Imigranților) este 

un proiect care vizează încurajarea antreprenoriatului în rândul comunităților de imigranți, 

fiind implementat de Alto Comissariado para Migrações, Gabinete de Apoio ao 

Empreendedor Migrante (Înalta Comisie pentru Migrații, Portugalia). Spre deosebire de 

alte proiecte implementate pe parcursul a doi-trei ani, această inițiativă pare să aibă o 

durată lungă de viață. A început în 2009 și, în 2018, încă recrutează participanți pentru 

https://www.acm.gov.pt/-/programa-de-empreendedorismo-imigrante-pe-1
https://www.facebook.com/empreendedorismoimigrante
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cursurile organizate. Sprijinul oferit de organizatori migranților constă în următoarele 

elemente:  

1) Un curs de formare, „Sprijinirea creării unei afaceri”, cu durata de 62 de ore, derulat 

pe parcursul a zece săptămâni, având scopul de a susține participanții în ceea ce 

privește structurarea unei idei de afaceri și dezvoltarea abilităților antreprenoriale. 

Participanții obțin un certificat de participare, plus o scrisoare de recomandare 

referitoare la ideea de afaceri propusă. Pentru a fi acceptați în cadrul acestui curs, 

participanții completează un formular de înregistrare și susțin un interviu, pentru a-și 

sincroniza așteptările cu conținutul cursului.  

2) Consultanță – participanții primesc sprijinul de care au nevoie pentru a-și cristaliza 

planul de afaceri;  

3) Ateliere tematice, întâlniri, alte evenimente – acolo unde este nevoie;  

Trainerii, în colaborare cu unii specialiști și instituții avizate, au elaborat manualul 

„Empowering for Entrepreneurship: Support Guide for the implementation of the Project 

Promotion of Immigrant Entrepreneurship” (Emancipare pentru Antreprenoriat: Ghid de 

Suport pentru Implementarea Proiectului „Promovarea Antreprenoriatului Imigranților”) 7  

O evaluare externă a prezentat progresul, rata de satisfacție, rata de supraviețuire a 

afacerii, numărul de persoane vizate și companiile care au fost înființate de participanții la 

acest program8  

 

iStart  

Web-site: https://fag.nsfv.no  

 

Repere:  

- Se adresează migranților cu educație superioară;  

                                                      
7
 CAPACITAR PARA O EMPREENDEDORISMO Guia de apoio à implementação do projeto 0“Promoção do 

Empreendedorismo Imigrante” [sursă online] 
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/27766/Capacitar+para+o+Empreendedorismo.pdf/b78e007d-
f526-4dc4-b9ff-be5c3433e850  - [Accesat la 05.08.2018]; 
8
 Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante 

https://www.acm.gov.pt/documents/10181/0/Estudo+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+impacto+e+resultad
os+do+PEI_junho+2014.pdf/4678f85b-1da9-42f7-8b41-282993bf4b98  - [Accesat la 05.08.2018]; 

https://fag.nsfv.no/
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/27766/Capacitar+para+o+Empreendedorismo.pdf/b78e007d-f526-4dc4-b9ff-be5c3433e850
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/27766/Capacitar+para+o+Empreendedorismo.pdf/b78e007d-f526-4dc4-b9ff-be5c3433e850
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/0/Estudo+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+impacto+e+resultados+do+PEI_junho+2014.pdf/4678f85b-1da9-42f7-8b41-282993bf4b98
https://www.acm.gov.pt/documents/10181/0/Estudo+de+avalia%C3%A7%C3%A3o+de+impacto+e+resultados+do+PEI_junho+2014.pdf/4678f85b-1da9-42f7-8b41-282993bf4b98
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- Utilizează metoda „effectuation” („efectuare”) de gândire antreprenorială; 

- Inițiativă durabilă.  

 

Scurtă descriere: Această inițiativă este dezvoltată de către „Centrul Norvegian pentru 

Crearea Valorilor Multiculturale”, care a fost înființat în 2006 și încă își derulează 

activitatea. Centrul oferă traininguri intensive în domeniul afacerilor pentru migranți, 

aceștia fiind îndrumați de către un grup de experți, în plus funcționând și o rețea de 

învățare reciprocă.  

O metodă-cheie de învățare folosită în acest proiect este conceptul „effectuation”, 

introdus de Dr. Saras D. Sarasvathy în 20019. Ea explică acest concept subliniind diferența 

dintre raționamentul cauzal și raționamentul „eficient”. În raționamentul cauzal, un bucătar 

urmează un număr de pași pentru a pregăti o masă, având un meniu cu câteva opțiuni. 

El/ea va lua o hotărâre cu privire la felurile de mâncare, va cumpăra ingredientele și va 

pregăti masa respectivă în bucătăria sa bine dotată. În raționamentul eficient, bucătarul va 

trebui să vadă care sunt ingredientele disponibile într-o bucătărie pe care nu o cunoaște, ce 

dotări există și, în aceste condiții, propune și gătește o masă, ținând cont de posibilitățile 

existente.  

 

Logica de tip „effectuation” urmează aceste cinci principii 10: 
- Principiul „vrabiei din mână” (Bird-in-Hand Principle) – viitorii antreprenori pornesc 

de la cine sunt, ce știu și pe cine cunosc. 

- Principiul „pierderii suportabile” (Affordable Loss Principle) – începeți să vindeți 

produsul, verificați feedback-ul, faceți unele ajustări în ceea ce îl privește și așa mai 

departe; 

- Principiul strategic – („Principiul păturii nebune” – Crazy Quilt Principle) – se 

concentrează pe construirea de parteneriate de la bun început, obținerea de pre-

angajamente de la potențiali clienți, parteneri etc.;  

                                                      
9 

Sarah D. Sarasvathy, What makes entrepreneurs entrepreneurial? [sursă online] 

http://www.effectuation.org/sites/default/files/research_papers/what-makes-entrepreneurs-
entrepreneurial-sarasvathy_0.pdf

 
[Accesat la 05.08.2018]

 

10 
Society for effectual action [sursă online] http://www.effectuation.org - [Accesat la 05.08.2018];  

http://www.effectuation.org/sites/default/files/research_papers/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy_0.pdf
http://www.effectuation.org/sites/default/files/research_papers/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy_0.pdf
http://www.effectuation.org/
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- Principiul utilizării neprevăzutului („Principiul limonadei” – Lemonade Principle) - 

capacitatea de a transforma elementele neprevăzute pentru a produce profit, 

înlocuind clasica formulă „Pe locuri - Fiți gata – Start!” cu iterația „Pe locuri - Fiți gata 

- Țintiți!”. Este vorba despre acel comportament de adaptare la variabilele pe care 

antreprenorul le întâlnește în călătoria sa; 

- Principiul „pilotului în avion” („Pilot-in-the-Plane Principle”) lupta pentru controlul 

asupra propriei persoane, nevoia de a-ți conduce propriul TĂU avion oferă o 

motivație specială, greu de obținut atunci când lucrezi doar pentru un salariu. 

 

Pentru a lua un exemplu din lumea afacerilor, să ne imaginăm că o muziciană are ideea 

de a porni o mică afacere în domeniul educației, de a oferi cursuri de muzică pentru adulții 

începători. Ea va începe se informeze în legătură cu potențiali clienți, parteneri, pre-

contracte, în orașul ei. Pe parcursul acestui proces, ea descoperă că oamenii sunt teoretic 

interesați, dar când vine vorba despre angajamentele concrete, majoritatea renunță, 

invocând lipsa de timp. În dialogul său, artista noastră primește alte sugestii diferite. De 

exemplu, unii dintre adulți spun că copiii lor și-ar dori să învețe, deoarece au mai mult timp 

decât părinții lor, iar ei sunt de acord să le susțină participarea. Prin urmare, eroina noastră 

își ajustează propunerea, venind cu o altă ofertă: lecții de muzică după școală pentru copii 

și tineri. Pentru această ofertă, 10 familii încheie precontracte, astfel că primul curs s-a 

vândut deja, iar de aici lucrurile se mișcă în direcția corectă. 

 

Digital Inclusion e-Learning 

Website: https://digitalinclusiontools.com 

 

Repere:  

- module online; 

- prezentare interactivă;  

- chestionar de evaluare online; 

- rețea a organizațiilor care desfășoară activități adresate migranților; 

 

https://digitalinclusiontools.com/
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Scurtă descriere: Proiectul „Instrumente digitale pentru integrarea refugiaților, a 

solicitanților de azil și a migranților” a fost dezvoltat în cadrul Erasmus+ de către nouă 

parteneri din șase țări: DGSSIS - Comunitatea Madrid și Comunitatea San Egidio din Spania, 

Uniunea Autorităților Locale ale Regiunii Sud-Est din Bulgaria, Asociația Sant'Andrea 

apostolo della carità din Italia, Hildburghäuser Bildungszentrum e. V. din Germania, 

Universitatea din Nicosia și Centrul pentru Avansarea Cercetării și Dezvoltării în Tehnologia 

Educațională - CARDET din Cipru și Centrul pentru Drept Constituțional European din 

Grecia11
 .  

Printre alte elemente, organizația participantă a creat o platformă de învățare online, 

care conține materiale utile, ce pot fi utilizate în cadrul unui training dedicat migranților. 

Platforma este disponibilă pe https://elearning.digitalinclusiontools.com și are patru 

module adresate migranților: 

- Modulul 1: Competențe informatice de bază;  

- Modulul 2: Competențe lingvistice de bază; 

- Modulul 3: Practici pentru facilitarea intrării pe piața muncii 

- Modulul 4: Familiarizarea cu legislația;  

- Modulul 5: Antreprenoriat. 

 

                                                      
11 Digital Inclusion e-Learning [sursă online]  https://digitalinclusiontools.com/component/tags/tag/about-
the-partners  - [Accesat la 05.08.2018]; 

https://elearning.digitalinclusiontools.com/
https://digitalinclusiontools.com/component/tags/tag/about-the-partners
https://digitalinclusiontools.com/component/tags/tag/about-the-partners
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În urma unui scurt proces de creare a unui utilizator, potențialii participanți pot accesa 

conținutul grupat în aceste secțiuni:  

● Prezentări interactive;  

● Evaluări – un test cu 9-10 întrebări/modul;  

● Forumuri - nu sunt extrem de populate în momentul explorării noastre;  

● Resurse utile, bibliografie. 
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De exemplu, în secțiunea Competențe lingvistice de bază, participanții au posibilitatea 

să vizualizeze, în imagini, diferite cuvinte, la finalul fiecărui sector având posibilitatea să se 

joace cu cunoștințele asimilate, încercând să rezolve anumite sarcini etc.  

În modulul 5, Antreprenoriat, partenerii au propus aceste rezultate de învățare pentru 

participanți:  

● „Să își dezvolte anumite abilități și un comportament antreprenorial, pentru a putea să 

înceapă o afacere pe cont propriu;  

● Să dezvolte o propunere de afacere, pentru a lansa un nou start-up sau o nouă 

întreprindere;  

● Să știe cum să prezinte conceptul de afaceri părților interesate, în vederea introducerii 

noii întreprinderi pe piață;  

● Să dezvolte și justifice o varietate de scenarii de afaceri, inclusiv o traiectorie de 

dezvoltare antreprenorială, pornind de la idee până la înființarea companiei;  

● Să reflecte asupra propriilor cunoștințe, abilități și comportamente legate de 

antreprenoriat, și asupra propriului proces de învățare” 12. 

O altă informație relevantă legată de acest proiect este aceea că partenerii au creat o 

rețea a organizațiilor active în domeniul migranților. Structurile interesate li se pot alătura, 

urmând detaliile disponibile aici: : https://digitalinclusiontools.com/gallery13. 

 

Kompass – Centru pentru Antreprenoriat  

Website: https://www.kompassfrankfurt.de; 

 

Repere:  

- inițiativă durabilă, a început în 2000; 

- secțiunea de training reprezintă doar o parte dintr-un sistem complex de suport 

oferit (4 + 1 faze); 

 

                                                      
12

 Digital Inclusion e-Learning [Sursă online]  

https://elearning.digitalinclusiontools.com/course/view.php?id=6 - [Accesat la 05.08.2018];  
13

 Digital Inclusion e-Learning [Sursă online]  https://digitalinclusiontools.com/gallery   - [Accesat la 

05.08.2018]; 

https://digitalinclusiontools.com/gallery
https://www.kompassfrankfurt.de/
https://elearning.digitalinclusiontools.com/course/view.php?id=6
https://digitalinclusiontools.com/gallery
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Scurtă descriere: Scurtă descriere: Kompass – Centru pentru Antreprenoriat a fost înființat 

în anul 2000 la Frankfurt și, din acel moment, printre beneficiarii sistemului de susținere 

4+1 oferit s-au numărat peste 22 000 de potențiale start-up-uri. Acest suport include: 14
  

- o etapă de simulare a unui start-up, folosind un instrument de mapare – Abordează & 

Achiziționează (Approach & Acquire);  

- două instrumente preliminare start-up-ului: profilare – Orientează-te & Evaluează 

(Orient & Assess), și mapare – Plan & Calitate (Plan & Quality);  

- două etape post start-up, cu instrumentele corespunzătoare: Pornește & 

Implementează (Start & Implement) și Stabilizează & Evoluează (Stabilize & Grow).  

În ceea ce privește trainingurile, acestea acoperă cel puțin aceste subiecte: tendințe, 

sustenabilitate, responsabilitatea socială a întreprinderilor; în plus, sunt prezentate 

instrumente de bune practici în formare ale altor structuri de sprijin 15
. 

 
Gândește-te ca un migrant, acționează ca un localnic  

Website:  https://www.udemy.com/think-like-a-migrant-act-like-a-local;  

 

Repere:  

- curs online pentru migranți; 

- accesul este gratuit, cel puțin în faza de cercetare. 

 

Scurtă descriere: Ușor de urmat, cu liste practice de priorități, acest training online 

folosește beneficiile micro-învățării pentru a introduce subiecte complexe, de la aculturație 

până la confruntarea cu șocul cultural. Cursul conține 12 prelegeri cu durata totală de 44 de 

minute, grupate pe aceste domenii relevante16: 

- Ce este migrația;  

- Faze post-migrare;  

                                                      
14

 Kompass in a nutshell [Sursă online]  
https://www.kompassfrankfurt.de/fileadmin/user_upload/file_collection/allgemein/Kompass_Presentation_
english_WIF%C3%96_11012016.pdf  - [Accesat la 06.08.2018]; 
15 

Kompass [Online]  https://www.kompassfrankfurt.de  - [Accesat la 06.08.2018]; 
16

 Goutam Basak, Think like a migrant, act like a local  [Sursă online]  https://www.udemy.com/think-like-a-

migrant-act-like-a-local  - [Accesat la 06.08.2018]; 

https://www.udemy.com/think-like-a-migrant-act-like-a-local
https://www.kompassfrankfurt.de/fileadmin/user_upload/file_collection/allgemein/Kompass_Presentation_english_WIF%C3%96_11012016.pdf
https://www.kompassfrankfurt.de/fileadmin/user_upload/file_collection/allgemein/Kompass_Presentation_english_WIF%C3%96_11012016.pdf
https://www.kompassfrankfurt.de/
https://www.udemy.com/think-like-a-migrant-act-like-a-local
https://www.udemy.com/think-like-a-migrant-act-like-a-local
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- Procesul de aculturație;  

- Societăți diferite;  

- Societăți suplimentare;  

- Inteligență emoțională și diversitate;  

- Frica și lucruri de ținut minte;  

- Cum să faci față șocului cultural; 

- La ce să fii atent într-un loc nou; 

 

 

Lucrul cu Migranții și Refugiații – Direcții, Instrumente și Metode 

Website:  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-

%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf;  

 

Repere:  

- o colecție de metode și instrumente, unele dintre ele utile pentru a fi integrate în 

cadrul unui training; 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf
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Scurtă descriere17: Acest ghid este realizat de International Young Nature Friends din 

Republica Cehă și conține instrumente și metode explicate foarte clar, care pot fi utilizate și 

în sesiuni de training. Veți putea citi despre instrumente binecunoscute cum ar fi seri 

interculturale, documentare, sesiuni de storytelling, până la metode mai complexe, printre 

care grădinăritul urban, teatrul celor oprimați sau M.O.O.D. De asemenea, manualul 

conține o colecție de proiecte în desfășurare, realizate în întreaga Europă, care au legătură 

cu sprijinirea și integrarea migranților. 

 
  

                                                      
17

 Sabrina Grape, Mischa Snaije, Olga Karageorgiou, Working with Migrants and Refugees - Guidelines, Tools 

and Methods [sursă online]  https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-
%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf  - [Accesat la 06.08.2018]; 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1721/Working%20with%20Migrants%20and%20Refugees%20-%20Guidelines%20,%20Tools%20and%20Methods.pdf
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Anexă 

 

Lista de verificare logistică 

Din cartea „Ghid de Bune Practici privind Metodologiile de Instruire. Cum să Devii un 

Trainer Eficient și Inspirator” („Good Practice Guide on Training Methodologies How to 

become an effective and inspirational trainer”) 

Utilizați această listă de verificare pentru a pregăti un training de succes. Cronologia 

sugerată este doar un exemplu, care să vă ajute să gândiți în perspectivă. Această listă este 

alcătuită presupunând că, în calitate de trainer, vă veți ocupa de toate articolele; în cazul în 

care veți fi ajutat de un responsabil cu logistica sau de un co-instructor, puteți să împărțiți 

munca, dar asigurați-vă că toate elementele din lista de verificare vor fi prezente. Ca 

trainer, purtați responsabilitatea întregului proces!  

 

1. Materiale de instruire (cu șase luni înainte de training)  

 Versiune personalizată a acestei liste de verificare,  

 Plan de training,  

 Cronologie a trainingului,  

 Obiectivele trainingului,  

 Surse prezentări (Powerpoint, Keynote),  

 Prezentările în formatul final (același ca sursa, pdf sau altele), 

 Notițele trainerului legate de prezentări (posibil integrate în acestea), 

 Instrucțiuni de pregătire a trainerului (ce trebuie făcut înainte de training), 

 Manualul cursului/conținutul cursului în formă tipărită, 

 Prezentările în formă tipărită, pentru cursanți, 

 Notițele în formă tipărită, pentru cursanți,  

 Calendarul cursului (programul sesiunilor de training), pentru cursanți, 

 Fișe cu informații logistice, pentru cursanți, 

 Alte materiale tipărite pentru cursanți (de exemplu, fișe pentru exerciții),  

 Pregătirea materialelor pentru cursanți (de exemplu, stick USB cu toate materialele 

relevante), 
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 Alte materiale legate necesare pentru training (pentru exerciții, programe, platforme 

virtuale etc.)  

 Materiale promoționale (pentru PR). 

 

2. Pregătirea cursanților (începând cu trei luni înainte de training)  

 Centralizați lista cursanților, cu toate informațiile relevante (inclusiv adresele de e-

mail); 

 Trimiteți-le o prezentare generală a trainingului, care să includă locul unde se va ține 

trainingul (și cum să ajungă acolo), sugestii pentru cazare (dacă este necesar), o schiță 

de plan cronologic al trainingului, subiecte care vor fi prezentate; 

 Trimiteți-le cursanților instrucțiunile de pregătire (dacă e cazul); 

 Cu una până la două săptămâni înainte de training: trimiteți un memento, care să 

includă: locul (inclusiv sala unde va avea loc trainingul) și cum pot ajunge acolo, 

planificarea cronologică a trainingului, numărul de contact în caz de urgență (în caz 

de întârzieri legate de transport sau motive de sănătate) și orice informații de ultim 

moment.  

 

3. Inspecția locului unde se va ține trainingul (cu o lună înainte de acesta)  

 Identificați persoana de contact cu privire la aspectele logistice, inclusiv numărul de 

contact în caz de urgență, 

 Identificați persoana de contact cu privire la echipamentele audiovizuale, inclusiv 

numărul de contact în caz de urgență, 

 Identificați persoana de contact din echipa de management, în cazul escaladării 

situației, inclusiv numărul de contact în caz de urgență, 

 Stabiliți programul pentru cei care sosesc mai devreme și pleacă mai târziu 

(procedura în cazul excepțiilor), 

 Turul ghidat, împreună cu persoana de contact din echipa logistică și/sau 

management, 

 Identificarea sălii unde va avea loc trainingul, 

 Cum vor găsi participanții sala?, 
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 Instruirea persoanei care se va ocupa de aspectele logistice cu privire la amenajarea 

camerei (discutați dacă este necesar),  

 Testarea facilităților care țin de ambianță (aparatul de aer condiționat și reglarea 

acesteia, geamuri, etc.): încercați și singur (știți cum să setați aerul condiționat?),  

 Testarea facilităților audiovizuale (proiector, ecran, flipchart, tablă albă, markere 

etc.): încercați și singur (de exemplu, folosind propriul laptop și prezentările 

pregătite) , 

 Ieșiri de urgență: testați-le împreună cu persoana/persoanele de contact,  

 Instrucțiuni în caz de incendiu (e ceva ce ar fi bine de știut? de ex. Alarme de 

incendiu),  

 Toalete bărbați, femei și persoane cu dizabilități, 

 Zona unde vor fi primiți cursanții înainte de deschiderea trainingului (dacă nu este 

disponibilă, utilizați sala de training), 

 Cameră de recreere (dacă nu e disponibilă, va fi amenajată în sala de training)  

 Zona pentru fumat, 

 Alte instrucțiuni/informații specifice locului (întrebați persoanele de contact). 

 

4. Sala de training (cu două ore înainte de training)  

 Amplasarea instrucțiunilor (de exemplu, cum să găsești sala de training?). Dacă e 

nevoie, luați legătura cu recepția sau persoanele de contact, 

 Dacă s-a alocat o sală de instruire diferită de cea anunțată inițial: reacționați imediat, 

întoarceți-vă din nou la lista de verificare de la punctul 3 și treceți rapid prin ea cu 

persoanele de contact, 

 Mergeți în sala de training și verificați din nou factorii ambientali, echipamentul 

audiovizual și amenajarea camerei; dacă ceva nu corespunde cerințelor, adresați-vă 

persoanelor de contact, 

 Faceți o verificare de rutină a toaletelor: dacă este cazul, adresați-vă persoanelor de 

contact, 

 Găsiți persoana de contact pentru logistică și verificați din nou ieșirile de urgență,  
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 Parcurgeți planul zilei, inclusiv pauzele (cafea, prânz etc.), împreună cu persoana care 

se ocupă de partea logistică,  

 Găsiți persoana dvs. de contact pentru elementele audiovizuale și verificați din nou 

accesul de urgență,  

 Plasați bannere relevante lângă scenă (sau oriunde altundeva), 

 Dacă aveți materiale suplimentare de vânzare sau pentru a fi consultate (de exemplu, 

cărți), pregătiți o masă pentru acestea,  

 Plasați etichetele cu numele cursanților lângă intrare, 

 Pregătiți în locul aferent fiecărui cursant o plăcuță de identificare și toate materialele 

de instruire (dacă nu există mese, va trebuie să așezați și aceste elemente lângă 

intrare), 

 Asigurați-vă că participanții au parte de o bună primire (de către personalul de la 

recepție, orice asistenți pe care îi aveți sau de dvs. înșivă), de preferință nu în sala 

unde va avea loc trainingul, 

 Afișați slide-ul de deschidere a prezentării înainte de intrarea în sală a primilor 

cursanți, 

 În cazul în care primirea cursanților a avut loc într-un alt spațiu, deschideți sala de 

training cu zece minute înainte de începerea acestuia (sau, în cazul în care sunt mulți 

participanți, cât de devreme considerați că este necesar). 

 


