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Introducere
Obiectivele Lean și rezultatele așteptate
Acest proiect, prin transferul unei metodologii inovatoare bazate pe utilizarea ”analogiilor” și a
reperelor inter-culturale pentru educația de management, răspunda nevoii tot mai mari de resurse
calificate pentru manageri și antreprenori. O atenție deosebită este acordată sectorului specific de
întreprinderi familiale mici, a căror abordare a afacerilor este de multe ori departe de luarea în
considerare a acestui set de indicii multidisciplinare și sugestii, care sunt de maximă importanță
într-un context dominat de globalizare și dinamici interculturale.
Formarea multiculturală se dorește a fi un instrument eficient pentru a ajuta antreprenorii IMMurilor și managerii să dobândească o viziune interculturală bazată pe un set de informații interfuncționale, fapte istorice și cele mai bune practici care sunt adesea foarte departe de modul lor
de gândire. În acest sens, antreprenorii vor fi sprijiniți să privească în spatele scenariul specific în
care activitățile lor au loc, învățând cum să raționeze și sa acționează în termeni globali și
interculturali.
În special, pregătirea analogică se adresează nevoilor IMM-urilor de a:
• crește capacitatea de a acționa într-un context global
• spori aptitudinea de a analiza probleme într-un mod strategic, combinând diferite abordări
culturale
• crește abilitățile de rezolvare a problemei, cu un accent special pe managementul
proceselor de multiculturalitate și internaționalizare
• sprijini aptitudinile proprietarilor de întreprinderi de familie spre un nou concept de
conducere, bazat pe o abordare multiculturală, competitivă și o abordare orientată spre
afaceri
• răspândi o abordare inter-funcțională, capabilă să susțină evoluția IMM-urilor de la o
structură funcțională tradițională la una nouă inter-funcțională.

Strona

3

Proiectul va permite obținerea mai multor rezultate concrete:
• Modele teoretice și operaționale de ultimă generație a educației interculturale în UE
• Identificarea nevoilor de formare cipriote, poloneze și românești cu privire la metodologiile
de învățare informale și multiculturale
• Dezvoltarea unui set de sesiuni de formare personalizate local pe baza metodologiei ISTUD
• Pregătirea formatorilor locali din Cipru, Polonia și România, care ar putea juca rolul de
facilitatori în furnizarea sesiunilor de training
• O exploatare largă și diseminare a rezultatelor.
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Scopul documentului
Prezentul document urmărește să ofere instrucțiuni concrete și eficiente pentru furnizarea de
sesiuni de formare analogică în fiecare țară parteneră. În următoarele capitole, ISTUD, ca transfer
de metodologie, va oferi
• Capitolul 1: Schiță programe regionale pentru CY, PL și RO
• Capitolul 2: Ghid de utilizare - Agenda programului și note de predare (inclusiv o planificare
detaliată pentru formare). Notele de predare vor avea avea ca scop furnizarea de
instrucțiuni eficiente și concrete pentru livrarea analogiilor în fiecare țară parteneră (în
această secțiune, vom detalia ce se poate face în fiecare sesiune de instruire la nivel
operativ, detaliind lista de materiale solicitate și sugestii care vor ajuta instituțiile partenere
să ofere metodologia cu succes)
• Capitolul 3: Metodologia de evaluare, inclusiv instrumentele și criteriile de evaluare a
satisfacției participanților care vor fi implicați
• Anexe: set de slide-uri, incluzând 3 analogii personalizate (una pentru fiecare țară
parteneră), elaborate în conformitate cu sugestiile partenerilor, cu scopul de a asigura cel
mai înalt nivel posibil integrare culturală.
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Prezentul document a fost conceput ca un instrument util, pentru a servi:
• Instituțiilor partenere, care vor fi responsabile cu selectarea formatorilor și moderatorilor
naționali.
• Formatorilor și moderatorilor naționali care vor fi responsabili cu furnizarea efectivă și
concretă a metodologiei și li se va solicita să se familiarizeze cu abordarea didactică,
precum și cu stilul de predare care ar trebui adoptat.
De fapt, profesorii și moderatorii vor avea roluri distincte și specifice. Profesorul va fi
responsabil cu furnizarea conținutului și va fi selectat de către instituția organizatoare
având în vedere următoarele cerințe:
- experiență vastă (dovedită prin CV, referințe ...) în domeniul formării profesionale,
atât la nivel academic sau mai informal
- capacități bune de comunicare (necesare pentru a asigura cel mai înalt nivel posibil
de implicare); profesorului i se va cere, în special să exploateze puterea evocatoare a
imaginilor, graficelor .... evitând orice fel de abordare formală, care s-ar putea dovedi
plictisitoare sau deloc stimulatoare.
Lectorului nu i se cere să aibă o cultură organizațională/managerială solidă, din moment ce
el/ea nu trebuie să se confrunte direct cu comparații între conținutul și experiența
profesională a participanților. Sarcina lui/ei este mai degrabă de a deschide noi orizonturi,
care direcționează participanții afară din mediul lor de lucru în timp ce invocă imagini
sugestive și reprezentări.
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Cui îi este adresat?
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Moderatorului îi va fi solicitat să-și asume rolul de facilitator în abordarea participanților la
analogie. Conform experienței noastre, el/ea ar trebui
• să fie bine instruiți în subiecte referitoare la cultura organizațională
• să aibă experiență în furnizarea de sesiuni de formare
• să fie capabil să creeze un mediu de învățare interactiv
Sarcina lui/ei va fi să ”creeze un fel de punte” conectând faza narativă cu faza de formare,
explicând care sunt asemănările și lecțiile pe care participanții le pot deduce din
prezentarea profesorului. Rolul său este esențial deoarece el/ea trebuie să fie extrem de
interactiv și conștient de metodologie, în timp ce are o idee clară a conținutului raportat
din care analogiile trebuie să fie extrase.
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Alte părți interesate la nivel național/internațional care vor fi implicate în faza de
diseminare și le va fi solicitat să furnizeze cu succes metodologia propusă, chiar și după
finalizarea proiectului.

Strona

•

Leonardo Da Vinci Programme - 2012-1-CY1-LEO05-02321

Strona

6

Capitolul 1 Schițe Programe Regionale pentru Cipru, Polonia și România
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Schiță Proiect

Conținut de bază

−
−
−

planificare și organizare
rezolvarea problemei
luarea deciziilor

Revolta Ghetoului din Varșovia. În timpul celui de-al doilea război mondial, în
Polonia ocupată de Germania, autoritățile profesionale germane au început să
concentreze peste trei milioane de evrei într-un număr de ghetouri extrem de
aglomerate situate în marile orașe poloneze. Cel mai mare dintre acestea,
ghetoul din Varșovia, a concentrat aproximativ 300.000-400.000 de persoane
într-o zonă centrală din Varșovia de 3.3 km². Mii de evrei au murit din cauza bolii
agresiv și foametei sub SS-și-Polizeiführer Odilo Globocnik și SSStandartenführer.
Chiar înainte începerea operațiunii finale germane, liderul Consiliului evreiesc din
ghetou s-a sinucis când a devenit conștient de adevăratul scop al planului de
”relocare” al Germaniei, care a fost de a transporta populația rămasă din ghetou
în lagărul de exterminare de la Treblinka.
Când au început deportările, membrii mișcării de rezistență evreiască s-au
întâlnit și au decis să nu lupte cu directivele SS, crezând că evreii sunt trimiși în
lagăre de muncă și nu la moarte. Până la sfârșitul anului 1942, locuitorii ghetoului
și-au dat seama că deportările au făcut parte dintr-un proces de exterminare.
Aproximativ 254.000-300.000 de locuitori din ghetou și-au aflat moartea la
Treblinka în timpul operațiunii care a durat două luni. Mulți dintre evreii rămași
au decis să se revolte. Când germanii au intrat în ghetou, au decis să reziste până
la ultimul om și rezistența evreiască a crescut în ghetoul din Varșovia. Evreii au
avut sprijinul a 220 de luptători și fiecare era înarmat cu un pistol, grenade, și
cocktail-uri Molotov. Unele arme au fost realizate manual de rezistență, uneori
astfel de arme funcționau, altădată se blocau în mod repetat. Germanii ardeau
sistematic case, bloc cu bloc folosind aruncătoare de flăcări si sticle de foc, și
aruncând în aer a subsoluri și canalizări.
Sprijinul din afara ghetoului era limitat. În timp ce lupta continua în interiorul
ghetoului, grupurile poloneze AK și GL au atacat unitățile germane de lângă
zidurile ghetoului și au încercat să introducă arme, muniții, materiale și
instrucțiuni în ghetou. AK a diseminat informații și apeluri pentru a ajuta evreii
din ghetou, atât în Polonia și prin transmisiile radio pentru aliați. Cetățenii
polonezi au organizat misiuni de salvare, și mai multe acțiuni pentru a ajuta
luptătorii evrei. În cele din urmă, eforturile depuse de luptătorii evrei din
rezistență s-au dovedit insuficiente împotriva ocupației germane. Forțele
germane trimise pentru a opri revolta și finaliza acțiunea de deportare numărau
2.090 de oameni înarmați cu piese de artilerie, vehicule blindate, 82 mitraliere, și
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Obiective

Senior manageri și manageri de mijloc din corporații medii și mari
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Grup țintă
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Metode de predare
selectate

−
−

1 zi
Control analogie (1 lună mai târziu)

−
−
−
−

Video
PPT
Discuții în grup
Exerciții Scenariu (în activitățile de control)

Profilul formatorului și
competențe principale

Să fie familiarizat cu faptele istorice din al doilea război mondial în Polonia. Să
aibă capacitatea de a prezenta principalele caracteristici ale acestei perioade și să
transfere publicului motivele și competențele principale care au avut loc.

Instrumente de
evaluare a programului

chestionare, control într-o luna cu timp adăugat pentru răspuns
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Durată/articulare
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batalioane de formare etc. luptătorii rămași din organizarea au evadat din ghetou
prin tunel și s-au mutat în pădure. Acest eveniment a marcat sfârșitul luptelor
importante. În acest moment, apărarea organizată s-a prăbușit. Aceasta a fost
cea mai mare și singură revoltă în timpul celui de-al doilea război mondial și s-a
încheiat atunci când rezistența insuficient înarmată a fost zdrobită de germani,
care au încheiat oficial operația lor de a lichida ghetoul .
În afară de la 8 clădiri fostul ghetou a fost complet distrus. Luptătorii care au
supraviețuit și mii de civili evrei rămași s-au adăpostit în sistemul de canalizare și
în numeroasele buncăre de refugiu ascunse printre ruinele din ghetou. Germanii
au folosit câini pentru a căuta astfel de ascunzători, apoi, de obicei, lansau
bombe fumigene în jos pentru a forța oamenii afară. Uneori, au inundat aceste
așa-numitele buncăre sau le-au distrus cu explozibil. Cei mai mulți dintre
conducători ai organizației și alții zeci rămași s-au sinucis în masă prin ingerarea
de cianură. Unii s-au sinucis pentru a protesta față de lipsa de reacție din partea
guvernelor aliate.
Revolta Ghetoului din Varșovia a avut loc cu peste un an înainte de revolta
planificată din Varșovia din 1944, câteva sute de supraviețuitori din prima revoltă
au luat parte la revolta de mai târziu.
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Schiță Proiect

Grup țintă

Managementul de top și de mijloc

Obiective

Instruirea conducerii pentru dezvoltarea de abilități de conducere carismatice,
înțelegerea procesului de luare a deciziilor, precum și diferite tipuri de companii
și de conducere.

Conținut de bază

Prelegere despre periada comunistă și perioada de tranziție din Timișoara și
România, concentrându-se pe diferențele majore dintre comunism, capitalism și
democrație, în special cu privire la liderii lor și metodele de conducere. Detalii cu
privire la efectul fiecărui sistem asupra persoanelor, precum și la dificultățile pe
care le ridică liderilor, și solutii încercate în lupta de a ajunge la echilibru.

Durată/articulare

Formare 1 zi, control după o lună
Video
PPT
Discuții de grup
Exerciții Scenariu (în activitățile de control)

Profilul formatorului și
competențe principale

Cunoștințe de istoria recentă din zonă, precum și noțiuni avansate de sociopsihologie și socio-politică, stil captivant, carisma, obișnuit cu grupuri mari și
instruiri, precum și cu proiecte europene

Instrumente de
evaluare a programului

chestionare, control într-o luna cu timp adăugat pentru răspuns

10

−
−
−
−
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Metode de predare
selectate
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Schiță Proiect

Grup țintă

IMM-uri - în principal sub 10 angajați
-

Obiective

Conținut de bază

Rezolvarea problemelor
satisfacerea nevoilor clienților
Prevenirea riscurilor
Gestionarea situațiilor de criză

Miracolul economic după invazia turcă.
După invazia turcă din 1974, Cipru a fost distrus fizic, precum și din punct de
vedere economic. Datorită eforturilor continue și persistenței lor, ciprioții au
reusit miracolul economic, ceea ce a dus la recreerea insulei și începutul unei noi
ere.
-

Durată/articulare
−
−
−
−

Video
PPT
Discuții în grup
Exerciții Scenariu (În activitățile de control)

Profilul formatorului și
competențe principale

Să fie familiarizat cu faptele de mai sus care au avut loc în insulă, din 1974 și după
aceea. Să aibă capacitatea de a prezenta cât mai simplu posibil, principalele
caracteristici și parametri acelei perioade și să transfere audienței motivele și
competențele principale care au avut loc. Acest caz este foarte util, deoarece
economia Ciprului după recentele impozitări se confruntă cu multe probleme și
are nevoie de un reboot.

Instrumente de
evaluare a programului

Seminar chestionare ( Analogie 1 zi)

12

Chestionar Transfer de cunoștințe (control după 15 zile), după ce au avut timp să
reflecteze și să digere conținutul seminarului
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Metode de predare
selectate

Analogie de 1 zi
Control după 15 zile
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Capitolul 2 Ghid de utilizare – Agenda programului și note de predare
Standardul sesiunii analogice se desfășoară pe parcursul unei zile și este în general împărțit în
• 3 sesiuni de învățare
• O jumătate de zi control după 2/3 săptămâni
În paginile următoare este oferită o prezentare detaliată a programului împreună cu instrucțiuni
referitoare la materialele didactice și echipamentele care vor fi utilizate în furnizarea fiecărei
sesiuni de învățare.

Planificarea formării
09.00-09.20
Prima sesiune: Prezentarea metodologiei (10/20 minute)
Scopul acestei sesiuni este de a prezenta o abordare analogică, subliniind care sunt presupunerile
din spatele adoptării acesteia și identificarea zonelor de învățare care pot fi abordate
09.20-10.35
A doua sesiune: Furnizarea conținutului (60/75 minute)
Pe parcursul acestei sesiuni, participanții vor fi implicați în faza de narare, constând în furnizarea
subiectului selectat de care va fi responsabil un lector/profesor a cărui sarcină este de a prezenta
doar conținutul fără investigarea dinamicii sociale/organizatorice în fundal
10.35-11.15
A treia sesiune: Decodare și dezbatere (40 minute)
Pe parcursul acestei sesiuni, profesorul va fi înlocuit de către moderator a cărui sarcină este de a
conectata informațiile raportate cu o experiență profesională de zi cu zi și de nevoile
participanților. După încheierea fazei de decodare, participanții vor fi invitați să joace un rol activ
în sesiunea de învățare, prin adresarea de întrebări/considerații în materie.
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Două/trei săptămâni mai târziu: sesiunea de control (jumătate de zi)
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Note de predare
Cum să organizați Sesiunea 1 - Prezentarea metodologiei
Timp necesar: 10/20 minute (09.00 – 09.20)
Ce trebuie făcut:
• Această sesiune va începe cu discursul de bun venit al reprezentantului instituției gazdă (în
experiența noastră acest rol a coincis întotdeauna cu cel de moderator), al cărui scop va fi
și acela de a introduce participanților metodologia propusă, subliniind în special:
- care sunt ipotezele culturale din spatele metodologiei propuse (se face
referire să teoriile privind ”științele umane pentru management” și evoluția
mai generală pentru o umanizare a culturii manageriale, necesare în lumina
provocărilor tot mai mari care afectează economia și societatea noastră)
- care sunt principalele beneficii care pot deriva dintr-o astfel de formare
abordată (educație holistică, vedere cu spectru larg asupra provocărilor
strategice, capacitatea de a combina în mod eficient elementele din diferite
domenii, evoluția către o paradigmă organizațională inspirată din principiile
trans-funcționalității ...)
• Moderatorul se va introduce apoi va cere participanților să se prezinte pe scurt (această
introducere nu este strict necesară, dar poate fi utilă, cu scopul de a crea o atmosferă mai
familiară și stimulatoare)
• Moderatorul va prezenta în final ordinea de zi a sesiunii de instruire, explicând în detaliu
modul în care întâlnirea va fi structurată si modul în care participanții sunt așteptați sa
participe.
Materiale necesare pentru desfășurarea sesiunii:
Set slide-uri (2/3 slide-uri de prezentare a instituției gazdă și a metodologiei în funcție de
caracteristicile de mai sus - setul de slide-uri va fi furnizat de ISTUD ca transfer de metodologiei)

Pentru a sublinia mai bine zonele de impact așteptat, moderatorul trebuie să se bazeze pe un
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În acest context, posibile sugestii ar putea apărea din partea participanților. În acest caz,
moderatorul va avea responsabilitatea de a decide dacă acestea sunt în concordanță cu
prioritățile stabilite sau nu.
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Sugestii ulterioare
Discuțiile preliminare între instituția de formare și cursanți sau reprezentanții acestora vor fi utile
pentru o concentrare mai bună asupra nevoilor de formare ale participanților, care ar trebui
reamintite în timpul prezentării cu scopul de a clarifica prioritățile de instruire care vor trebui
abordate.
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panou care va fi folosit pentru a sublinia prioritățile stabilite și, dacă este necesar, provocările
care pot fi avute în vedere.
Un acord puternic și clar cu privire la rezultatele așteptate ale activității de formare se solicită
absolut cu scopul de să evita percepția de a fi pierdut timpul!

Cum să organizați Sesiunea 2 - Furnizarea conținutului
Timp Necesar: 60/75 minute (09.20 – 10.35)

Ce trebuie făcut:
• Această sesiune va consta în prezentarea narativă a subiectului selectat, care a fost
identificat ca ”analogic”
• Profesorul se va prezenta apoi, rugând toți participanții să se prezinte și să intervină liber
ori de câte ori doresc.
• El/ea va prezenta în cele din urmă subiectul selectat pentru instruire, când este posibil prin
utilizarea de prezentări ppt, inclusiv fotografii, hărți, grafice .... și tot ce poate fi considerat
că atrage atenția. Prezentarea trebuie să fie concepută ca un fel de curs deschis, cu o
abordare extrem de interactivă.
Materiale necesare pentru desfășurarea sesiunii:
Set slide-uri (max. 20, explicând în termeni clari subiectul analogic). Setul de slide-uri este
prevăzut în secțiunea ”Anexe”.
Slide-urile vor trebui să fie pregătite având în vedere următoarele cerințe:
- accesibilitatea pentru utilizatorii finali, care nu ar trebui să fie pregătiți pe
acest subiect (a se evita tezele lungi sau slide-uri foarte încărcate)
- privește&simte: efectele grafice, hărți, imagini de înaltă rezoluție (cel puțin
300 dpi) sunt întotdeauna un ”necesar”
- nu ar trebui să fie adoptat nici un stil academic (evitați citate sau referințe).
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Pentru a implica mai bine oamenii în prezentare, profesorul va cere ca aceștia să întrerupă
frecvent cursul, ridicând întrebări:
- Înțelegeți?
- Aveți vreo întrebare?
- Ai sugestii sau comentarii în materie?
- Este explicația suficient de clară?
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Sugestii ulterioare:
Prezentarea participanților ar trebui să consiste într-o o scurtă explicație a poziției profesionale a
fiecărui participant, nevoile de formare și așteptările de la sesiunea de formare (max. 2 minute
pentru fiecare). Așteptările vor fi în cele din urmă listate pe panou pentru o concentrare mai bună
la următoarele activități.
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Setul de slide-uri ar putea, dar nu trebuie să includă neapărat, trimiteri la indiciile analogice. Dacă
este posibil, profesorul/lectorul ar trebui să fie invitat să pună un accent deosebit pe explicarea
acestor puncte care dezvăluie semnificațiile analogice clare, dar nu trebuie să le investigheze întro perspectivă analogică: această sarcină va fi efectuată de către moderator în sesiunea de control.
O atenție deosebită va fi necesară în faza de contact cu profesorul. În acest scop, organizația
gazdă ar trebui să aibă în vedere posibilitatea unei conversații preliminare scurte, cu scopul de a
împărtăși cu el/ea toate informațiile cele mai relevante cu privire la stabilire și la așteptările
participanților (un fel de listă de verificare poate fi, de asemenea, oferită, doar pentru a explica ce
se poate face și ceea ce trebuie evitat).

Cum să organizați Sesiunea 3 – Decodare și dezbatere (40 minute)

Strona

Ce trebuie făcut:
• De această sesiune va fi responsabil moderatorul căruia îi este solicitat să-și asume rolul de
facilitator în abordarea participanților la analogie. Sarcină lui/ei va fi să ”creeze un fel de
punte” conectarea narativ cu faza de pregătire, explicând care sunt asemănările și lecțiile
care participanții pot deduce din Prezentarea profesorului. Sarcina lui/ei va fi să ”creeze un
fel de punte” conectând faza narativă cu faza de formare, explicând care sunt asemănările
și lecțiile pe care participanții le pot deduce din prezentarea profesorului.
• Moderatorul are un rol esențial deoarece el/ea trebuie să fie extrem de conștient de
metodologie, în timp ce are o idee clară a conținutului raportat din care analogiile trebuie
să fie extrase.
• Rolul său trebuie să cât mai interactiv posibil, deoarece analogiile identificate trebuie să fie
conectate cu nevoile participanților. În acest scop, un panou va fi extrem de util, doar
pentru a fixa toate comentariile participanților și așteptările lor de formare.
• În experiența noastră, moderatorul a fost întotdeauna un expert în domeniul profesional al
participanților (în general cultura organizațională/managerială).
• Intervenția sa implică, de obicei, două faze distincte:
- cea inițială, fiind dedicată explicării celor mai relevante indicii analogice,
care pot fi deduse din prezentarea profesorului
- cea din urmă, constând într-un dialog deschis cu participanții care pot
interveni adresând noi întrebări sau făcând câteva reflecții.
Cu scopul de a ajuta toți participanții să înțeleagă mai bine legăturile existente între subiectul
analogic și activitățile lor profesionale zilnice, va fi furnizat un instrument suplimentar: un fel de
plan de acțiune pe care moderatorul îl va oferi tuturor participanților. Participanții, de partea lor,
vor fi rugați să-l completeze înainte de sesiunea de control. Acest plan de acțiune va fi structurat
ca o listă de obiective concrete pe care participanții și le asumă pentru a le atinge, detaliind în
termeni specifici când și cum vor fi atinse. În acest sens, sesiunile de instruire vor fi efectiv legate
de nevoile profesionale și mediile persoanelor implicate (un plan de acțiune exemplu este
prevăzut la pagina 23 a prezentului document).
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Timp Necesar: 60/75 minute (10.35 – 11.15)
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Materiale necesare pentru desfășurarea sesiunii:
Set slide-uri (max. 2/3, incluzând o listă a analogiilor car vor fi identificate în prezentarea
profesorului). Setul de Slide-uri este prevăzut în secțiunea ”Anexe”.
Un panou este esențial pentru a integra prezentarea moderatorului cu comentariile făcute de
participanți.
Sugestii ulterioare
Această fază a sesiunii de formare este esențială, deoarece succesul său depinde de satisfacerea
participanților. Inconveniente posibile pot interveni, ca:
- participanții nu reacționează sau nu adresează întrebări: în acest caz,
moderatorul trebuie să fie capabil să meargă dincolo de traseul lui/ei,
adresarea mai multor întrebări presante ca: aveți în vedere vreo conexiune
între povestea raportată și experiența/provocările dumneavoastră
profesionale? La ce v-ați gândit în timp ce profesorul vorbea?
Considerați ”x” sau ”y” ca elemente relevante pentru succesul vostru
profesional?
- participanții intervin dincolo de așteptări: acesta este un semn bun. În acest
caz, moderatorul poate juca chiar un simplu rol de coordonator, colectând
toate sugestiile și oferindu-le o ordine. În astfel de circumstanțe, analogiile
rezultă de multe ori direct de la participanți și nu este necesară o decodare.

Cum să organizați Sesiunea de control (jumătate de zi)
Timp Necesar: 4 ore (în general, la două săptămâni după desfășurarea sesiunii de instruire)

Strona

Obiectivele sesiunii de control vor fi:
• creșterea gradului de conștientizare al participanților față de ”experimentarea” pregătirii
anterioare, având în vedere în special aspecte critice și factori de succes experimentați de
participanți după prezentarea analogiei
• consolidarea procesului de învățare, oferind instrumente utile pentru o mai bună asimilare
a lecțiilor învățate
• orientarea energiilor, investigarea dacă și cum procesul de învățare poate avea un impact
direct asupra activităților profesionale zilnice și concentrarea energiilor și a resurselor pe
potențialele succese
• îmbunătățiri ale planului, crearea de oportunități de creștere pentru dezvoltarea de
competențe specifice sau gestionarea situațiilor problematice.
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La două/trei săptămâni după furnizarea analogiei, va fi organizată o sesiune de control cu scopul
de a verifica rezultatele obținute în termeni de eficacitate, competențe dobândite, dar și aspecte
critice și provocări emergente. Sesiunea de control va reprezenta o ocazie de a reflecta la alte
îmbunătățiri și va sprijini participanții să înțeleagă mai bine care sunt sugestiile cele mai utile și
fructuoase pentru viața lor profesională.
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Sesiunile de control vor fi structurate după cum urmează:
• după ce a primit modelul planului de acțiune după sesiunea de pregătire analogică, fiecare
participant îl va împărtăși cu lectorul și ceilalți colegi, explicând în detaliu cum și când
inițiativele vor fi adoptate
• lectorul va ajuta participanții să definească coerența între elementele evidențiate, nevoile
de formare identificate și dovezile sesiunii de instruire, stimulând în cele din urmă sugestii
și îmbunătățiri.

Strona
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Sesiunea de control se dorește să fie informală și foarte interactivă, cu un accent specific pe
nevoile organizaționale. Fiecare participant va fi liber să își ofere contribuția lui/ei cu privire la
anumite subiecte, în timp ce lectorul va fi invitat să facă uz de un panou pentru a rezuma
principalele dovezi emergente din discuție.
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Capitolul 3 - Assessment methodology for monitoring and evaluating the
learning session
Audit da (pe
termen lung)

Audit nu
(dacă
formarea
reprezintă o
oportunitate
la fața
locului)
Analogiile ar trebui considerate ca o cale de formare umanistă, care nu poate fi măsurată în
termeni de kpi previzionați sau indicatori cantitativi.
În opinia noastră, un chestionar calitativ de satisfacție a clienților ar trebui furnizat la sfârșitul
activităților de control, inclusiv un fel de listă de verificare care cuprinde următoarele întrebări:
• Ați găsit propunerea de instruire în concordanță cu nevoile actuale și provocările
profesionale?
• Ați fost în măsură să identificați în mod clar sugestii/lecții care pot fi aplicate mediului dvs.
profesional?
• Ați recomanda o experiență similară colegilor dvs.?
• Au fost indiciile analogice clar identificabile și coerente?
• Ați fost capabil să înțelegeți ”motivul” traseului de formare sugerat?
Atunci când este posibil, o scară de clasament ar putea fi adoptată, întinzându-se, ca de obicei, de
la 1 (deloc) la 5 (da total).
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În detaliu, procesul de evaluare va cuprinde două faze diferite:
• Un chestionar de satisfacție a clienților (a se vedea modelul selectat în secțiunea
următoare), care va fi furnizat după sesiunile de instruire analogice, al cărui scop este de a
evalua, în general, nivelul de satisfacție al participanților cu privire la următoarele
elemente:
- Conținut
- Metode de predare
- Materiale de predare
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Așa cum este raportat în graficul de mai sus, un audit real poate fi avut în vedere, în special atunci
când traseul de formare a fost conceput pe termen lung, deoarece aceasta este singura cale
posibilă pentru a produce rezultate eficiente și tangibile asupra populației-țintă. Analogiile la fața
locului sunt la fel de stimulatoare, dar riscă să producă un fel de ”efect de divertisment”, care face
procesul de audit și mai dificilă.
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Strona
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- Contribuția profesorului
- Funcționarea grupului de lucru
- Păreri asupra organizării logistice
• O evaluare a eficacității care va fi desfășurată în cadrul activităților de control (2 săptămâni
după livrarea sesiunilor de training) și va include:
- O discuție între moderator și participanți care să reflecteze asupra dinamicii
de organizare care poate fi activată pe baza de sesiuni de instruire sugerate
- Un plan de acțiune pentru următoarea punerea în aplicare a inițiativelor
coerente la nivel organizațional (a se vedea secțiunea următoare)
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Chestionar pentru satisfacția clienților
Vă rugăm să completați chestionarul care ne va furniza informații cu privire la calitatea și eficacitatea
acestui seminar. Elaborarea rezultatelor ne va permite să îmbunătățim calitatea serviciilor și proceselor
noastre.
Vă mulțumim pentru ajutor.
1. Considerați participarea dvs. la seminar:

negativă

1

2

3

4

5

pozitivă

2. Pe o scară de la 1 la 5 (1= slab, 5= excelent), cum ați evalua seminarul cu privire la:
Conținut
slab

1

2

3

4

5

excelent

1

2

3

4

5

excelent

1

2

3

4

5

excelent

3

4

5

excelent

Metode de predare
slab

Materiale de predare

slab

1

2
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3. Cum ați evalua contribuția profesorului?

Strona

slab
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3.1 Și anume, care este evaluarea dvs. pentru fiecare profesor implicat?
DACĂ EXISTĂ MAI MULȚI PROFESORI, SCRIEȚI NUMELE PROFESORULUI 1
slab

1

2

3

4

5

excelent

1

2

3

4

5

excelent

3

4

5

excelent

NUME PROFESOR 2
slab

4. Cum ați evalua funcționarea grupului de lucru?
slab

5.

1

2

Care este opinia dumneavoastră cu privire la organizarea seminarului (program, durată, etc)?

slab

1

2

3

4

5

excelent

6.
Care este opinia dumneavoastră cu privire la organizarea logistică (săli de conferințe, materiale
pregătire, etc)?

slab

1

2

3

4

5

excelent

7. Mai există și alte subiecte relevante asupra cărora ați dori să vă concentrați mai mult?
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Comentarii/Sugestii

Strona

8.
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Model plan de acțiune
Obiectiv 1

Revizuiți structura organizațională (stimulați trecerea
la o abordare multifuncțională)

Cum

Planificați întâlniri periodice între principalii referenți
din funcțiile/unitățile de afaceri care activează în
cadrul companiei dvs.
Sprijiniți crearea unei comunități interne on-line
pentru schimbul de experiență și bune practici între
membrii companiei
Încurajați evoluția spre accesul deschis la informații
strategice (atât online cât și offline)

Când

Planificați reuniunea periodică: la 1 lună
Sprijiniți crearea unei comunități interne on-line: până
la 1 an
Încurajați evoluția spre accesul deschis la informații
strategice: până la 1 an
Promovați integrarea cu alte organizații/unități de
afaceri: până la 1/2 ani

Obiectiv 2

Stabiliți indicatori calitativi pentru a
creativitatea oamenilor care lucrează
organizația dvs.

Cum

Introduceți un fel de scară clasament (de la 1 la 5, de
exemplu) pentru a monitoriza următorii parametri :
Număr de idei/sugestii noi oferite de angajați
într-un an

-

Numărul de soluții inovatoare/laterale la
rezolvarea problemelor zilnice furnizate de
angajați într-un an

-

Numărul de proiecte creative, care pot face
referire directă la inițiativele cursanților

Când

Până la 1 an de la finalizarea proiectului

Obiectiv 3

Promovați integrarea cu alte organizații/unități de
afaceri pentru a promova eficiența și pentru a stimula
abordări inovatoare deschise

Strona

-
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măsura
pentru
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Cum

Creați un grup de persoane care lucrează la ”granițele
organizației” pentru a crea oportunități de schimb de
cunoștințe cu alte companii complementare, funcții
sau unități de afaceri
Implementarea sinergiei dvs. cu furnizori de cultură și
de educație precum universități, școli de afaceri sau
grupuri de reflecție pentru a îmbogăți fondul cultural
al organizației dvs.

Când

Până la 2 ani de la finalizarea proiectului

Obiectiv 4

Sprijiniți schimbul de idei în contexte nestructurate/ierarhice

Creați un mediu în care angajații pot împărtăși idei,
informații și, de asemenea, critici într-un context de la
egal la egal, reproducând setul sesiunii analogice

Când

Până la 1 lună după finalizarea proiectului

Obiectiv 5

Promovați schimbul de bune
practici/aptitudini/experiențe pentru a stimula
creativitatea și sinergia

Cum

Organizați un laborator de inovație și creativitate în
interiorul organizației unde pot fi împărtășite idei și
experiențe la 360 de grade, exploatând sugestiile
puternice de gândire laterală. În acest scop, ar putea fi
util să oferiți fiecărui angajat o aplicație pe smart
phone pentru a interacționa liber cu ceilalți membri ai
laboratorului chiar și în afara orelor de lucru

Când

Cel puțin la fiecare 6 luni
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Cum
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Introduceți paradigme de organizare ”plate”, în rutina
zilnică a angajaților

