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Proiectul ICONET
REŢEA ÎN DOMENIUL COMPETENŢELOR INFORMALE

INSTITUTUL DE ŞTIIŢE ALE EDUCAŢIEI

CE ESTE ICONET?
• Un proiect finanţat de UE, realizat în
parteneriat cu: România, Portugalia,
p
g
Germania, Ţara Galilor, Franţa, Austria
• O reţea de instituţii europene
interesate de învăţarea nonformală şi
informală a tinerlor aflaţi în situaţii de
dezavantaj
• O continuare a proiectului ICOVET
• Un
U instrument
i t
t specific
ifi d
de id
identificare
tifi
a competenţelor infromale şi noformale
• O abordare specifică a conceptului de
învăţare
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Scopul general al proiectului:

Validarea competenţelor tinerilor
d bâdit îîn contexte
dobâdite
t t nonformale şi informale

Premise fundamentale de
cercetare: competenţele “invizible”
• tinerii pot dobândi o varietate
largă de competenţe în
contexte non-formale şi
informale de învăţare.
• de cele mai multe ori, tinerii nu
sunt nici ei conştienţi de toate
aceste abilităţi pe care le
deţin.
deţin
• Experienţele afective negative
au efecte asupra imaginii de
sine – nu sunt bun de nimic.
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Avantajele
instrumentului ICONET
• oferă tinerilor posibilitatea de a
înţelege mai bine propriile
competenţe şi pentru a le putea
folosi ulterior
• oferă educatorilor posibilitatea unei
mai bune înţelegeri a competenţelor
tinerilor pe care aceştia le-au
obţinut în afara şcolii.
şcolii
• acces mai facil al tinerilor la
programe de formare, integrare
sociala şi profesională.

Instrumentul de validare
• In esenţă,
esenţă instrumentul
pe care îl propune
proiectul ICONET este
un ghid de interviu,
alcătuit din mai multe
întrebări formulate în
s
scopul
l de
d obţine
bţi o serie
s i
de informaţii calitative
de la persoana
intervievată.
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Lista domeniilor de activitate
cuprinse în instrument
• Interese, hobby-uri,
sport socializare
sport,
• Activităţi în gospodarie
• Formarea profesională
• Locul de munca şi
experienţa profesională
• Stare de bine şi sănătate
• Situaţii specifice de viaţă

Grilă de înregistrare a
competenţelor
Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini este
nevoie?
Ce ai invatat din
aceasta experienta?

Aptitudini/Abilitati

Aptitudini sociale
Aptitudini organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini
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Principii care stau la baza
instrumentului de validare
1. Principiul atitudinii pozitive;
2. Principiul narativ;
3. Principiul învăţării situaţionale.

Principiul atitudinilor pozitive
Există o credinţă că
în orice sistem,
sistem în
orice organizaţie şi
la nivelul oricărui
individ ceva merge
bine!
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Activităţi
ICONET în
România
exemplu de parteneriat
î t
între
ANP - ISE

Seminar de
formare AMARA,
septembrie 2008

•
•

•
•

împărtăşirea
experienţelor
familiarizarea
participanţilor cu
conceptul de “învăţare
informală";
experimentarea
i
t
instrumentului ICONET
stabilirea criteriilor de
selecţie a tinerilor ce
urmează a fi cuprinşi în
faza de pilotare.
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Pilotarea instrumentului ICONET
•
•

9 specialişti cu experienţă: 3 asistenţi
sociali, 3 psihologi, 3 educatori.
40 de subiecţi intervievaţi (centre de
reeducare, penitenciare pentru minori
şi tineri şi penitenciare pentru adulţi.)
adulţi )
–
Vârsta: 15-20 ani
–
majoritatea execută pedepse
cuprinse între 1-3 ani (37%) şi 4-6
ani (35%).
–
mai mult de jumătate au de
executat din pedeapsa aplicată
maxim 2 ani.
–
aproape în exclusivitate, au părăsit
sistemul de educaţie înainte de
absolvirea învăţământului
obligatoriu şi fără a obţine o
anumită calificare

Raport privind concluziile pilotării
• ICONET este oportun (beneficii
deosebite asupra nivelului de încredere
în propria persoană şi valenţele
i t
interviului
i l i pentru
t o maii b
bună
ă
autocunoaştere şi valorizare socială a
tinerilor.)
• ICONET s-ar putea adăuga la setul de
instrumente psihologice utilizate în
activităţile de cunoaştere a deţinutului şi
în programele de consiliere şi orientare.
• pentru o utilizare optimă a
instrumentului ICONET în penitenciare
şi centre de reeducare sunt necesare o
serie de adapări şi îmbunătăţiri
• unele rezerve legate de timpul solicitat
pentru aplicarea instrumentului ICONET.
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• Interesul tinerilor pentru a participa la

interviu a fost ridicat, au făcut altceva
decât de obicei, aceştia dorind ca şi pe
viitor să fie implicaţi în astfel de
activităţi (declaraţie intervievator).

• Tinerilor le-a făcut plăcere să vorbească

despre propria persoană, despre familie,
despre prieteni,
prieteni buni sau răi
răi, despre
preocupările şi frustrările lor.
(declaraţie intervievator).

• Tinerii au fost încântaţi de instrumentul

ICONET, astfel au conştientizat că anumite
lucruri pe care le fac sau le făceau în mod
curent pot pune în valoare anumite abilităţi
(declaraţie intervievator);

• Identificarea abilităţilor şi competenţelor

tinerilor a generat din partea acestora chiar
dorinţa de a obţine o recomandare pe care să
o poată folosi la o eventuală angajare. Acest
lucru nu e posibil, oricum, dar tinerilor li s-a
prezentat posibilitatea
ibili
transpunerii
ii acestor
abilităţi în formatul unui CV EuroPass şi li s-a
părut extraordinar (declaraţie intervievator).
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• Intervievator 1: Consider oportună utilizarea
instrumentului de lucru în Centrele de Reeducare
dovedindu-se a fi un real sprijin în stabilirea planului de
intervenţie psihosociale pe perioada internării precum şi
în identificarea şi apoi valorificarea potenţialului acestor
tineri.
tineri
• Intervievator 2: Consider oportun utilizarea
instrumentului ICONET în penitenciar, deoarece
aplicarea lui îmbunătăţeşte activitatea de
cunoaştere/identificare a aptitudinilor socio-profesionale
în rândul persoanelor private de libertate.
• Intervievator 3: Da, consider oportună utilizarea acestui
instrument. Am avut ocazia de a cunoaşte mai profund
personalităţi diferite şi de a vedea şi latura emoţională,
alta decât cea infracţională..

Rezultate
• 11 specialişti formaţi
• 40 d
de subiecţi
bi ţi investigaţi
i
ti ţi
• Raport de pilotare:
concluzii şi recomandări
• Exemple de practici
posibile
• Activităţi de diseminare:
site-ul ICONET, spaţiul

virtual ICONET
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Vă mulţumim!
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