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1

Projectul

Un sistem de educaţie solid, modern şi actualizat este fundamental pentru evitarea excluziunii
sociale. Pe lângă educaţie care implică desigur calificarea profesională a tinerilor, de o
importanţa deosebită este mediul social şi caracteristicile pieţii muncii.
Educatia are o funcţie crucială pentru că accesul la educaţie este vital şi dă sens politicilor
sociale preventive. Educatia este o precondiţie pentru acceptare, perspective diverse şi
disponibilitate pentru integrare, factor cheie pentru depăşirea segmentării sociale în sens larg.
Proiectul “Module Incluzive – moving young people on” porneşte de la acest fapt şi
intenţionează să construiască poduri între domeniile educaţiei generale, profesionale, formare
şi muncă socială. Proiectul “Inclusive Modules – moving young people on” s-a dezvoltat pe
baza rezultatelor proiectului “Approval of Modules in prevocational education and training”
care a fost finanţat în cadrul programului Leonardo da Vinci, 2005 in 2007 şi realizat de către
ţări partenere ca Germania, Belgia, Danemarca, Portugalia, Grecia, Romania, and the Marea
Britanie. Scopul principal al noului proiect este incluziunea socială a tinerilor dezavantajaţi
prin folosirea specifică a modulelor.
Percepţia pozitivă asupra proiectului anterior vine din partea factorilor interesaţi.Mai mult
decât atât, factorii interesaţi au exprimat o solicitare explicită în ceea ce priveşte acordarea
unui ajutor practic prin elaborarea unui ghid în ceea ce priveşte lucrul cu modulele. Din acest
motiv s-a creat necesitatea de a dezvolta rezultatele proiectului anterior pentru ca prin această
muncă de cercetare, rezultatele să poată să fie aplicate unor alte contexte.În plus, o cooperare
mai strânsă cu domeniul asistenţei sociale a devenit o necesitate în toate ţările
partenere.Pentru a adresa nevoile identificate, proiectul urmează două direcţii. Pentru grupul
profesional care lucrează cu tinerii dezavantajaţi- practicieni, profesori din şcolile
profesionale, maiştri instructori, asisitenţi sociali, alţi practicieni – sfaturi practice şi un ghid
pas cu pas despre cum se lucrează cu modulele sunt proiectate.Cooperarea dintre trei domenii
–învăţământ profesional şi formare, educaţie generală şi asistenţă socială - la toate nivelurile
este în centrul atenţiei.
Aşa cum a arătat cercetarea aplicată în proiectului anterior, literatura legată de acest subiect
este limitată, ceea ce există este aproape în exclusivitate teorie. Ghidurile practice şi
materialele didactice referitoare la modul în care se lucrează cu modulele pentru cursuri
focalizate pe integrarea tinerilor lipsesc. Cererea este mare în toate ţările partenere. Chiar şi în
Marea Britanie,care are o tradiţie lungă în lucrul cu modulele, practicienii au subliniat nevoia
de materiale didactice practice. Şi aşa cum a arătat faza de testare din proiectul anterior,
practicienii din toate ţările împărtăşesc această perspectivă.
Solicitarea unanimă a fost ca produsele din proiectul anterior să fie dezvoltate şi modificate
astfel încât instrumentul electronic să fie folosit şi de alte grupuri ocupaţionale, conceptele să
fie transferabile şi la alte contexte. Aceste produse sunt: (1) o listă de verificare a standardelor
de calitate pentru lucrul cu modulele (2) un instrument electronic pentru aceste criterii care să
permită utilizare flexibilă.
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Acest catalog ajută la alegerea, crearea şi evaluarea modulelor prin luarea în considerare a
dimensiunilor relevante: integrarea grupului ţintă, colaborarea dintre factorii
interesaţi,competenţe sociale, evaluarea şi recunoaşterea abilităţilor, organizare, predare,
invăţare situată,dezvoltare profesională continuă, reflecţie şi evaluare. In toate dimensiunile
sunt supuse analizei teme importante pe trei niveluri:sistemic, institutional şi individual.
Dacă modelul iniţial a fost orientat către formatorii unor grupuri ocupaţionale, cel nou se
adresează direct grupurilor ocupaţionale. Aici focalizarea nu este numai pe integrare
profesională ci şi socială. Astfel, pe de o parte cooperarea sistematică dintre zonele de
educaţie profesională, educaţie generală şi servicii sociale este încurajată, iar pe de altă parte,
aspectele practice sunt în centrul atenţieie: o secţiune este dedicată pentru a oferi ghiduri şi
sfaturi practice pentru utilizarea unor module adecvate pentru integrare tinând cont de
eforturile şi condiţiile diferite din diferite ţări europene.
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Grupurile tinta

2.1

Introducere

În proiectul “Module Incluzive” termenul de “dezavantajaţi” se referă la tinerii care întâmpină
dificultăţi în ceea ce priveşte intrarea şi încheierea unui program educaţional la nivelul
învăţământului secundar.Termenul este utilizat, cu toate s-au avut în vedere conotaţiile
posibile ale acestuia. Conceptual, termenul ridică problema puterii categorisirii: cine poate să
fie numit dezavantajat şi de către cine. In momentul în care se pune în discuţie faptul că un
grup de oameni ar fi dezavantajat, se ataşează o valoare negativă calificării acestuia. Termenul
de dezavantajat însă, ne-a ajutat să găsim o unitate de măsură care să compare grupuri cu
standardele culturale şi sociale ale clasei sociale conducătoare.
Analitic, poate crea percepţia conform căreia tinerii dezavantajaţi sunt un grup omogen de
oameni ceea ce nu este corect. Grupul de tineri plasaţi în această categorie acoperă un spectru
larg de tipologii de la persoane care se opun sistemului formal de învăţământ ( din diferite
motive), la tineri care caută căi alternative de trai sau tineri care au handicapuri severe.
Bojanowski afirmă faptul că nu este posibil să definim grupuri de tineri dezavantajaţi într-un
mod obişnuit şi consensual, cu toate că existenţa lor în societatea actuală este de
netăgăduit.(Bojanowski 2005:332). Bojanowski, Eckardt and Ratschinski afirmă că:
„Cât de controversat pare termenul de dezavantajat, circumstanţa care stă la baza formulării
este indiscutabilă: sprijinirea celor dezavantajaţi are în vedere oferte şi programe profesionale
şi de integrare socială a tinerilor şi a adulţilor tineri“ (Bojanowski/Eckardt/Ratschinski
2004:2).

2.2

Definiţii specifice ţărilor

2.2.1

Danemarca

In contextual Danez, s-a incercat clasificarea, categorisirea şi analiza grupului de tineri
dezavantajaţi (vezi ex. Andreasen, et al., 1997; Berth Nielsen, Meier, Bacher, Kristensen, &
Vind, 1999; Højmark Jensen & Jensen, 2005; Katznelson, 2009; Kølsen de Wit & Wegener,
2005). În studiile existente au fost detectate două direcţii:
1.) Pe de o parte, cercetători diferiţi au oferit diferite sugestii pentru segmentare. Unele studii,
segmentarea se bazează pe conceptele lui Bourdieu referitoare la capitalul social si cultural,
iar din această perspectivă, grupul de tineri dezavantajaţi include atât tinerii cu nivel ridicat şi
scăzut al capitalului social si cultural. Cu alte cuvinte, tinerii dezavantajaţi nu sunt in mod
necesar mai privaţi de resurse decât alte grupuri de oameni. Hojmark Jensen a sugerat
următoarea segmentare (Højmark Jensen, 2009):
•

Cei disperaţi care au un nivel scăzut de capital social si un nivel scăzut de capital cultural;

•

Tinerii practici care au un nivel ridicat de capital social dar unul scăzut de capital
cultural;
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•

Tinerii perseverenţi care care au un nivel scăzut de capital social dar un nivel ridicat al
capitalului cultural;

•

Tinerii indecişi care au un nivel ridicat al nivelului social şi un nivel ridicat al capitalului
cultural.

Grupul de tineri dezavantajaţi poate să fie descris şi pe baza indicatorilor statistici. Un proiect
de cercetare major din 1996 cu privire la tranziţia tinerilor de la educaţia de bază la educaţia
tânără a arătat că au fost un număr de factori comuni care pot să descrie grupul:
1. Au acelaşi apartenenţă socială, de exemplu familii cu venituri mici unde nu este tradiţia
(cultura ) pentru educaţie
2. Abilităţile lor de bază sunt slabe;
3. Nu au luat examenul final în învăţământul de bază.
2.) O altă direcţie de cercetare afirmă faptul că acest grup de tineri este de fapt un grup
eterogen care nu poate să fie descrişi uşor prin tipologii şi idealuri. Acest tip de cercetare de
asemenea afirmă faptul că a face categorii poate să fie un proces contra productiv şi că de fapt
contribuie la stigmatizarea tinerilor pentru că focalizarea este pe deficienţele lor şi asupra
modului în care ei nu pot să indeplinească cerinţele sistemului educaţional, şi al societăţii ca
ansamblu (Kølsen de Wit & Wegener, 2005; Nielsen, Meier, Bacher, Kristensen, & Vind,
1999). După Laursen şi Rasmussen, tipologiile sunt problematice pentru că se centerază pe
tinerii pe care ii poziţionează ca fiind problematici. Practic lipsa lor de competenţe este
problema şi aceasta se datorează apartenenţei sociale şi culturale. Acest tip de individualizare
a problemei este văzută ca fiind problematică, pentru că problema este relaţională, ex. relaţia
dintre tineri şi sistemul educaţional este problematică şi poate că nu este necesar să ne uităm a
tineri ci la modul în care sistemul de educaţie este organizat, valorile şi credinţele pe care este
construit.

2.2.2

Germania

In contextul German, tinerii care nu au în vedere o perspectivă vocaţională după finalizarea
ciclului de învăţământ obligatoriu şi care au nevoie de ajutor special pentru a accesa piaţa
muncii se numesc tineri dezavantajaţi. Trebuie menţionat însă faptul că nu există nici o
definiţie care să fi primit un acord comun până acum. In ceea ce priveşte Codul Social III,
tinerii sunt consideraţi dezavantajaţi dacă(1) nu pot să inceapă sau să continue, să incheie
ucenicia din motive personale, (2) nu incep nici o altă formă de predgătire practică după ce au
părăsit programul de incăţare a unei meserii (3) nu pot să se angajeze după ce au absolvit cu
succes o scoală profesională (§ 235, 240-246 SGB III). Pe lângă alţii, tinerii fără certificat de
absolvire, care au părăsit şcoala, tinerii care aparţin unor familii migratoare, cei aflaţi în
întreţinere socială,cei care au fost o dată condamnaţi aparţin acestui grup .
Dezavantajul este adesea corelat cu o simptomatologie multiplă: capacitate de învăţare redusă,
trăsături comportamentale atipice, neglijenţă socială, incapacitate de concentrare, apartenenţă
la un mediu social conflictual, şomaj repetat, abuz sexual, experienţe criminale, probleme
materiale majore, etc. (Schierholz 2001: 19ff).Istoric, termenul de dezavantajaţi a fost folosit
http://www.inclusivemodules.eu
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în 1980 prin introducerea unui program numit program pentru dezavantajaţi, termen care a
inlocuit expresii ca lipsiţi de abilităţi sau grupuri marginale. Cu toate acestea termenii au
rămas controversaţi datorită conotaţiilor neclare cu tuşe discriminatorii.(Biermann/Rützel
1999:13ff). Ca rezultat, a fost introduc un nou contruct concpetual „ca tineri cu nevoi speciale
de sprijin“ sau „ tineri cu un inceput dificil“, etc.Astfel, formula „ tineri cu nevoi speciale de
sprijin implică o atribuire individuală a problemelor.Factual, schemele de sprijin pentru tinerii
dezavantajaţi, se adresează şi tinerilor care de fapt pot să inceapă o ucenicie imediat dar care
sunt împiedicaţi să o facă de condiţii structurale din regiune în care trăiesc, cei aşa numiţi
dezavantajaţi de piaţa muncii

2.2.3

Belgia (Flandra)

În Flandra elevii din învăţământul profesional parţial ar trebui să combine şcoala cu serviciul
în timp parţial. Sistemul de învăţământ profesional parţial a fost creat în special pentru acei
tineri care preferă să lucreze sau să înveţe o meserie prin practica efectivă. Dar, aproape o
jumătate din ei nu au serviciu. Rata ridicată a şomajului este cauzată în principal de lipsa de
abilităţi de bază, atitudini negative ceea ce ii face neatractivi pe piaţa muncii.In general elevii
din acest sistem educaţional sunt dificili atunci când vine vorba de a presta o activitate: sunt
plictisiţi de mersul la şcoală, au experienţe negative la şcoală sau deseori p carieră şcolară
problematică. Mulţi dintre ei nu au atitudinea necesară muncii, nu sunt motivaţi, sunt dispuşi
să se abată de la normele morale.
Grupul ţintă la care se adresează abordarea modulară în Flandra include această categorie de
elevi. În Flandra există aproximativ 6,800 de tineri în acest tip de învăţământ :
•

Tineri social dezavantajaţi: tineri cu neajunsuri materiale, cu capacitate reducă de
învăţare, care aparţin de un mediu familial problematic, tineri cu experienţe criminale,
etc.;

•

Tineri cu apartenenţă la familii migratoare;

•

Două treimi dintre ei sunt băieţi;

•

tinerii din populaţii migratoare sunt cel mai des reprezentaţi.

2.2.4

Portugalia

Portugalia este a 2 a într-o clasificare referitoare la rata de abandon şcolar din Uniunea
Europeană (Eurostat, 2007). Grupul dezavantajat include în principal tinerii care au abandonat
şcoala sau care sunt pe care să o abandoneze. Acest grup include tinerii care au experimentat
eşecul şcolar în mod repetat, care au o situaţie şcolară problematică, care suferă de un mediu
socio-economic problematic şi care pot să aibă o capacitate scăută de învăţare.Mai mult decât
atât, sunt şi tineri care nu au finalizat niciodată învăţământul obligatoriu. Acest grup nu are
calificare academică sau profesională şi astfel nu poate accesa piaţa muncii.În consecinţă,
aceştia trebuie să se întoarcă în sistemul de educaţie şi formare profesională pentru a obţine o
calificare formală. În general, problema abandonului scolar este mai mare la băieţi decât la
fete.
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2.2.5

Romania

In Romania se ştie faptul că politicile sectoriale care susţin creşterea socioeconomică trebuie
să fie completate de o politică socială coerentă de redistribuire a forţei de muncă în care să fie
inclusă şi categoria numită ca fiind aceea a tinerilor dezavantajaţi.. Cu toate că s-a făcut o
investiţie considerabilă în sectorul educaţional, un aspect care se cere dezvoltat cu prioritate
este referitor la nevoile tinerilor care aparţin grupurilor vulnerabile. Aceştia sunt în generla
tineri care nu au abilităţile necesare pentru a se descurca pe piaţa muncii, într-o perioadă în
care piaţa muncii a devenit tot mai pretenţioasă iar fenomenul de excluziune socială tot mai
evidentă. In mod concret, tinerii care aparţin grupurilor cu factor de risc social mare sunt cei
care stau în şomaj multă vreme, care abandonează şcoala din diferite motive, grupuri
minoritare care au un anumit specific socio-cultural, tineri fără abilităţi profesionale, tineri
care provin din familii cu probleme sociale si economice. 19.5% dintre tineri fac faţă tot mai
greu problemelor sociale ca spaţiu locuibil precare, familii destrămate, venituri mici,etc.,
procentul fiind în creştere.

2.2.6

Marea Britanie

In Marea Britanie anumite grupuri de tineri sunt recunoscute ca fiind suferinde de diferite
dezavantaje care nu numai că i-au împiedicat de la participarea efectivă la munca pe piaţa
muncii dar şi la participarea la educaţiei şi formare profesională, tineri care experimentează
excluziunea socială. Excluziunea socială a fost definită ca fiind un termen care sintetizează
ceea ce se poate întâmpla cu tinerii care au o combinaţie de probleme ca şomaj, discriminare,
abilităţi de nivel inferior, venituri mici, familii dezbinate, mediu violent.Aceste probleme sunt
legate şi indirect influenţează acest tipar a ceea ce se constituie ca grup dezavantajat, ceea ce
se poate transmite de la o generaţie la alta.(Cabinet Office, 2009).
În contextul Marii Britanii, grupurile care sunt în situaţia de risc de a face faţă la o viaţă în
parametri excluziunii sociale sunt: tinerii delicvenţi, cei care utilizează drogurile, părinţii
adolescenţi, cei care suferă în mod disproporţionat de diferite tipuri de dezavantaje ca: lipsa
unui spaţiu locativ, şomaj, lipsa de educaţie sau pregătire pentru o meserie, sănătate precară(
mentală, sexuală)(SEU; 2005). Grupurile se pot întrepătrunde, de exemplu 74% dintre părinţii
adolescenţi sunt tineri delicvenţi.
Problemele pentru tineri pot să fie exacerbate de o piaţă a muncii caracterizată de nevoia
crescătoare de abilităţi de muncă de nivel superior, şi în special de abilităţi sociale.
Angajatorii acum doresc memebri care ştiu să lucreze în echipă, să comunice, să negocieze.
Acestea sunt abilităţile dezvoltate în meii familiale bune care pot să le lipsească celor care
trăiesc in medii vulnerabile.
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Ce este un modul?

Atunci când definim un “modul”, sunt câteva aspect pe care ar trebui să le luam în
considerare:
1. Principiul structural/ organizational: modularizarea implică o regândire a programelor din
învăţământul profesional acolo unde acesta este fie fragmentat în module sau construit în
jurul modulelor – depinde de punctul de pornire ( reforma unui sistem existent sau
implementarea unui nou sistem)
2. Principiul pedagogic/ didactic (continuturi/ metode) implică o schimbare a focalizării în
predare – de la disciplină şi metodă de predare, la elev şi experienţa sa de viaţă şi învăţare.
Aceste module implică o schimbare a sistemlor/ programelor/ cursurilor într-o zonă unde
focalizarea este mai mult pe competenţele de achizitionat de către elevi şi pe rezultatele
sistemului/ programelor/ cursurilor
Oricum,una dintre raţiunile principale din spatele “unui modul” este fragmentarea predării în
unităţi de învăţare de sine stătătoare mai mici, unităţi care au sens şi semnificaţie în sine din
perspective conţinutului şi a timpului.

http://www.inclusivemodules.eu
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4

4.1

Conceptul deModularizare din perspectiva grupului
tinta
Belgia (Flandra)

Doua aspecte au beneficiat de o atentie speciala in invatamantul professional cu timp redus:
abandon scolar timpuriu si prospectele tinerilor fata de piata muncii.Asa numitul system
cascada este tipic pentru eduatia flamanda.Educatia generala este considerate mai buna decat
educatia din invatamantul ethnic, si in consecinta invatamantul professional complet mai bun
decat cel cu timp redus.Este atat o chestiune de organizare cat si de mentalitate. Elevii care
participa la acest tip de invatamant sunt cei cu care trebuie sa ai in vedere conditii de lucru cu
diferite variabile ca oboseala, plictiseala de a merge la scoala, experiente negative scolare, o
cariera scolara dificila.Majoritatea nu au un service cu toate a acest tip de scoala s-a constituit
pentru cei care au o slujba.Marea rata a somajului se datgoreaza lipsei abilitatilor de munca si
lipsa de motivatie necesara pentru a pastra o slujba.
Datorita acestor considerenteguvernul a decis sa introduca sistemul modular.Procesul de
modularizare are ca obiective generale:
•

Sa stimuleze bunastarea tinerilor prin a le oferi experiente care sa le de sentimental
succesului.

•

Sa descreasca rata de abandon scolar

•

Sa se ajusteze invatamantul professional la piata muncii

•

Sa se faca educatia profesionala intr-un mod mai transparent.

•

Sa stimuleze educatia permanenta

•

Sa se introduca inovatii didactice pentru specificul grupului tinta.

In 2007 s-a precizat ca sistemul modular este obbligatoriu pentru intre invatamantul
professional. Pana in 2012 se preconizeaza ca tot mai multe cursuri de formare sa se
transforme din linear in modular.
Structura unui modul
Fiecare modul con’ine 4 clustere> 1 in ceea ce priveste siguranta, igiena, mediul, 1 cu privire
la atitudini pentru a devein un cunoscator al unei meserii, 1 referitor la competente functionale
si unul referitor la formarea de specialitate in meserie.
Scopul fiecarui modul este definit de govern, in clonsultare cu sectoarele de activitate,
consiliul social si economic flamand ( SERV), consiliul educational flamand (VLOR). Este de
datoria scolilor si a centrelor sa transforme cadrul general in obiective de invatare. Obiectivele
stabilesc in mod concret care comportament observabil este asteptat sa se manifeste.
Obiectivele de invatare trebuie sa fie o parte semnificativa a procesului de invatare. Este
obligatia scolilor si a centrelor sa stabileasca programul de invatare, sa aleaga metodele de
predare si evaluare, materialele didactice, etc.
http://www.inclusivemodules.eu
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Programul de studiu
Programul de studio consta din unul sau mai multe module. Acelasi modul poate sa fie parte
al unui alt program de studio. Guvernul stabileste structura unui program de studio dupa
consultari cu forurile mai sus mentionate. Pentru fiecare formare se stabileste tipul de module
si daca acestea sunt independente unele fata de altele sau nu. Daca sunt independente se pot
folosi in orie ordine, daca nu ordinea este prestabilita si fixa. Guvernul stabileste si criteriile
de admitere pentru fiecare modul iar in cazuri particulare central poate sa stabileasca daca
respecta criteriile sau nu. Cu alte cuvinte flexibilitatea este aceea care face ca traiectoriile
individuale sa fie posibile.
Durata
Durata modulului poate sa fie diferita de la un numar de zile la cateva saptamani.Centrul
decide dupa grupul tinta. Modulul poate sa inceapa in orice moment al anului scolare.Poate sa
inceapa intr-un an scolar sis a se incheie in anul urmatător.
Acreditare si certificare
Modulele sunt evaluate si acreditate individual. Evaluarea se face de catre profesorii din scoli
si centre de invatamant professional. Se folosesc metode mixte ca si autoevaluare, discutarea
unor cazuri, teste practie. Evaluarea este responsabilitatea scolii sau a centrului. O evaluare
pozitiva a unor module specific acorda cetificat partial, iar o evaluare pozitiva pentru toate
modulele dintr-un curs de formare conduce la o calificare completa.
Modulele din programele pentru cei dezavantajati
Datorita unui numar mare de tineri someri din invatamantul professional cu timp reduss-a
introdus invatamantul preprofesional. Grupul tinta este alcatuit din tineri care nu au atitudinea
si motivatia pentru a lucre.pe piata muncii1. Acest tip de educatie este oferita ddentre
specializate..Acestea urmaresc dezvoltarea de atitudini de baza si competente pentru ca sa ii
ajute pe tineri sa capte o intelegere asupra calitatilor si comptentelor de care au nevoie pentru
a sa isi aleaga cariera.

1

Acest grup tinta necesita consiliere pe tot parcursul educational.

http://www.inclusivemodules.eu
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4.2

Danemarca

Reforma 2000 a introdus programul de modularizare in invatamantul professional Danez cu
scopul de a creste flexibilitatea si otiunile individuale in ceea ce priveste parcursul
professional prin system. Reducerea ratei de abandon scolar, creşterea atractivitatii
programelor in ceea ce priveste orientarea academica sunt doar cateva dintre obiectivele
generale ale programului.
Modularizarea in Danemarca a fost adaptata sistemului VET Danez si valorilor inerente
acestui system. Este inca vazuta ca un parametru important pentru a asigura progresul so
coerenta din programele VET. Modulele iau forma unor activitati de invatare care trebuie sa
acopere diferite obiective in ceea ce priveste dezvoltarea unor comptente specifice, ceea ce
include competente personale, socialem profesionale si generale. O activitate de invatare
poate sa fie un curs tematic, un proiect, un subiect care tine 5 saptamaniiar un program de
baza in invatamantul profesional dureaza 20 de saptamani, adica 4 module sau activitati de
invatare impreuna. In programele tehnice poate sa dureze si 60 de saptamani sau 116
saptamani in programe comerciale pentru a atinge nevoile individuale ale elevilor.
Nu exista nici un standard pentru modularizare.Tine de planul de invatamant al diverselor
organizatii sau scoli pe baza reglementarilor nationale. Acestea stipuleaza rezultatele invatarii
care sunt necesare la incheierea programului. Daca au incheiat cu succes un curs de baza,
elevii au acces la cursul principal, daca au facut un contract de ucenicie cu o intreprindere.
Datorita crizei din 2008, partenerii sociali si Ministerul educatiei redeschid discutia de a avea
formare la nivelul scolii.
Modularizarea a fost introdusa ca un mijloc de a face programele de formare mai inclusiveatat in termenii elevilor care fac parte din grupurile dezavantajate cât si elevilor care se simt
inclinati sa participle la scolarizarea realizata la Gimnaziu. Presupozitia este referitoare la
modul in care se pot atinge cerintele elevilor daca programul este flexibil si individualizat.
In programul de baza, modularizarea se aplica atat ca u principiu organizatoric cat si ca unul
pedagogic.Programul este modularizat pe baza competentelor care trebuie dezvoltate, elevii
având posibilitatea de de a parcurge diferite module, de la unele generale, introductive, la
altele mult mai specializate. Disciplinele generale, trebuie integrate in module specifice
sectoriale si in consecinta se cere ca profesorii sa lucreze in echipe pentru a planifica
modulele astfel incat participantii sa poata sa obtina competentele asociate calificarilor si a
reglementarilor nationale.
In termenii tinerilor care fac parte din grupuri dezavantajate, cercetarea a aratat faptul ca
elevii mai slabi au probleme in lucrul in sistem modularizat pentru ca trebuie sa isi asume o
responsabilitate mai mare in alegerea modulelorpentru ca o clasa obisnuita a fost inlocuita cu
ateliere pentru instruire diferentiata. In 2007, o noua reglementare a facut posibil ca un
colegiu sa ofere cursuri speciale pentru elevii mai slabi, mai multa structura in ceea ce
priveste continuturile si relatia cu colegii.
Ca si consecinta a acestui esec, abordari noi au fost introduce in sistemul de educatie si
formare danez:
http://www.inclusivemodules.eu
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•

Scheme de mentorat in care un profesor sau un elev este responsabil cu relatia cu un elev:
sa il introduca in mediul social, sa se asigure ca vine la cursuri, etc.;

•

Ghidaj si consiliere crescuta;

•

Angajarea de lucratori sociali si pshologi la colegiile profesionale;

•

Combinatii de cursuri modulare care includ predarea in diferite institutii educationale
(scoli productive si colegii profesionale in primul rand) pentru a asigura o tranzitie usoara
de la o scoala la alta.

4.3

Romania

In Romania exista o multitudine de studii care se centreaza pe politici sectoriale specific si
practice de success derivate din diferite proiecte finantate in vederea intrarii in Uniunea
Europeana.Excluziunea sociala a devenit o problema critica si in Romania. Cele mai recente
rapoarte, ex, raportul presidential publicat in 2009 arata ca grupurile sociale care se constituie
in limita factorilor de risc sunt membri comunitatii roma, victimele traficului de oameni,
prostitutia, violent domestica si dependent de droguri.
Concluzia principal a expertilor, cercetatorilor , statisticcilor sociale si demografice este ca
oricare ar fi nevoile specific ale grupurilor tinta dezavantajate, in ceea ce priveste incluziunea
sociala rolul principal este jucat de practicienii are lucreaza in sistemul educational, cu
material didactice specific, destul de greu de gestionat din cauza ca acest grup tinta a crescut
numeric in ultima perioada de timp.
Termenul de dezavantajat in Romania se refera la tinerii care nu fac fata la abordarile inca
foarte teoretice din sistemul de educatie general, care apartin grupurilor sociale fara resurse:
zone rurale, montane, regiuni care nu au mijloace de transport, copii care apartin unor
comunitati etnice. Ca si alte tari, tipologia acestor tineri este eterogena dar per ansamblu se
caracterizeaza prin lipsa abilitatilor sociale de baza, lipsa de motivatie si interes, lipsa
resurselor, lipsa de sprijin.
Inca din 1990, Guvernul Romaniei a facut transferul de la un invatamant planificat la nivel
central la un invatamant care sa se plieze pe cerintele economiei de piata.Pana recent, sistemul
de invatamant professional VET a oferit educatie si formare prin scolile profesionale si
tehnice intr-o gama restransa de ocupatii datorita araceristicilor unui invatamant hiper
centralizat, intreprinderi de stat fara competitivitate de piata,investitii reduse in acest sector,
programme care nu se centrau pe formarea de abilitati practice pentru diferite meserii dintre
care unele sunt de data recenta.
Programa, durata instruirii si metdolologia didactica erau nationale, guvernamentale, prescrise
fara nici o urma de flexibilitate, fara spatiu pentru alterare sau inovare.
Actiunile concertate catre o economie de piata au subliniat lipsa de adecvare a programei,
metodologiei etc. La cerintele pietei municii nationale si international. Astfel, reforma in
cadrul invatamantului professional s-a conecta la pregatirea unei forte de munca flexibile,
adaptaptabile,dupa nevoi.
http://www.inclusivemodules.eu
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O analiza de diagnoza anterioara reformei nationale a sistemului de invatamant professional a
aratat ca elevii din grupurile dezavantajate au urmatoarele trasaturi caracteristice: (14-15 year
ani):
•

Vulnerabili din punct de vedere economic;

•

Fara flexibilitatea de a transfera abilitati pentru diferite ocupatii;

•

Nu au orientare pentru cariera sau informatii

•

Nu pot sa obtina calificari noi

Ca structura didactica noul curriculum national s-a dezvoltat in jurul disciplinelor, grupate in
arii curricular, cu un trunchi comun si discipline optionale, la decizia scolii. In ceea ce
priveste invatamanul professional, curriculum-ul s-a dezvoltat in jurul modulelor. Un modul
se constituie intr-o unitate de invatare independent compusa din teme teoretice si activitati
practice obligatorii pentru calificarea intr-o meserie.
Sistemul modular a adus cel putin o valoare adaugata sistemului de invatamant si anume
adapatabilitatea acesteia la nevoile pietii muncii. Continuturile sunt usor de adaptat, modificat
sau schimbat. O asemenea structura permite formare si recalificare profesionala. Modulele
fiind centrate pe o unitate de timp scurta se pot adapta cerintelor grupului tinta. Metodele
centrate pe elevi sunt recomandate pentru a implica elevii in activitati practice pentru
dezvoltarea abilitatilor necesare unei calificari. Metodele recomandate sunt cele care dau
prioritate muncii independente, expreimantelor, simularii,exercitii practice, situatiile reale
sunt cele care dirijeaza procesul de invatare. Metodele de evaluare sint diverse, de la
observare sistematica la autoevaluare correlate la standardele ocupationale.

4.4

Portugalia

In timpul decadei recente Portugalia a investit in educatie si formarea adultilor pentru a
imbunatati nivelul de calificare al Portughezilor. Aceste dezvoltări au determinat mult
schimbări în educaţie si formare pentru că s-au introdus noi scheme şi programe.
Initiativa Noi Oportunităţi aparţine guvernului care a lansat programul in anul 2005. Acesta sa focalizat pe oferta de noi oportunităţi tinerilor din învăţământul profesional precum şi de a
creşte nivelul calificarilor adulţilor ( populatia activă). In relatie cu tinerii acest program are
ca oportunitati mai multe oferte de cursuri de formare pentru obtinerea unei calificari
profesionale. Obiectivele sunt tintite catre a diversifica pregatirea profesionala in directa
conexiune cu locurile de munca disponibile pe piata muncii.
Sistemul Naţional al Calificărilor ( SNQ) reglementează si structurează sistemul de formare.
Au fost create niste instrumente de sprijin, unul dintre acestea fiind Catalogul Calificărilor (
CNQ)- Acest catalog prezinta meseriile pe baza competentelor cerute de acestea si identifica
pentru fiecare: ghiduri referentiale de competente si niveluri de calificare in acord cu SNQ.
Formarea oferă cursuri modularizate pentru diferite trasee de formare cu o durată scurtă de 25
la 50 ore şi in consecinta calificarile sunt organizate in unitati de competente care sunt
certificate si transferabile.
http://www.inclusivemodules.eu
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Astfel, cat de mare este numarul calificariloe din catalog fiecaruia ii corespunde un nivel de
certificare, un profil professional si ghiduri de formare ca referinte orientative. Calificarile se
pot obtine in scoli, centre de formare, entitati acreditate, asociatii, etc.
Grupuri Tinta si abordarea schemelor incluzive
In ceea ce priveste relatia dintre programme si scheme de invatare a unei meserii orientate
catre grupuri de tineri din zone de risc, scopul principal este acela de a evita excluziunea
socială. Grupul nostru tinta, tinerii dezavantajati, sunt aceia care sunt in zona abandonului
scolar, au dificultati de invatare, au suferit esec scolar repetat, vin din familii dezmembrate,
etc. Cei mai multi dintre acesti tineri au nevoie de sprijin sau de un program special de
invatare pentru ca sa poata absolvi cursurile( 9 ani daca ne referim la invatamantul
obligatoriu.
Astfel programele sau schemele directionate catre tinerii din grupuri dezavantajate, au alte
obiective si abordari decat cele care sunt aplicate intr-un program de studiu obisnuit. Unele
exemple de programme de acest tip sunt cursurile PIEF, Rute Curiculare Alternative sau
Cursuri de Formare si educatie pentru tineri, etc.Un alt aspect specific acestor cursuri este
necesitatea implicarii comunitatii localesi interventia altor sectorare ale societatii ca centrele
de recrutare a fortei de munca, asigurari sociale, intreprinderi, servicii publice, etc. In parallel,
colaborarea dintre practicienii din diferite sectoare, profesori, maistri, formatori, psihologi,
consilieri, lucratori sociali, etc. este o alta abordare importanta care se orienteaza catre a
raspunde nevoilor acestui grup de tineri.
Fiecare program specific are cerinte de recrutare, conditii de lucru diferite dupa nevoile
grupului de elevi ; obiectivul comun este acela de a face toate eforturile metodologice de a
evita excluziunea socială prin obtinerea de calificari necesare.
Unele dintre aceste scheme, programme pot avea componente profesionale, artistice,
tehnologice, socio-culturale sau stiintifice pentru a atinge dezvoltarea unitatilr de competente
cerute de nivelul calificarilor.
Aceasta diviziune in unitatile de formare s-a dovedit a fi de success pentru acest tipe de
beneficiary pentru ca astfel reusesc sa invete sis a isi formeze abilitati minimale, practice. Mai
mult decat atat, aceste diviziuni in unitatile de formare le da oportunitatea de a fi constienti de
piata muncii si de nevoile acesteia.

4.5

Germania

Caramizile pentru calificare au fost primele module oficiale din Germania. Au fost elaborate
de către ZDH ( Camera Centrală pentru Mestesuguri) ca si de catre BIBB( Institutul Federal
pentru Formare şi Educaţie Profesională) în sectorul commercial. Dezvoltarea are loc printr-o
procedura standard cu ajutorul unei asociaţii de mestesugari. Impreună, urmaresc sa atingă
standardele naţionale pentru a utilize modulele in cadrul sistemului de sprijin acordat tinerilor
din grupuri dezavantgajate in vederea obtinerii unei dependente fata de pregatirea
profesionala si continutul formarii.
http://www.inclusivemodules.eu
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Pe langa relatiile dintre formare si standardele generale ale conceptului sunt foarte importante
metodologia folosita, actualizarea abilitatilor profesionale, sociale, personale precum si
repetabilitatea modulelor. Astfel, tinerii nu invata numai despre cunostinte si abilitati dar le si
aplica in contxte relevante si folositoare intr-o activitate de formare bazata pe actiune. Mai
mult decat atat, asistenta educationala, socială este un aspect important pentru implementarea
reusita a acestui concept.
Caramizile pentru calificare, sunt module de sine statatoare cu continut si timp bine
delimitate correlate cu continutul a ceea ce cuprinde intregul process de ucenicie. Ei sunt
orientati catre ucenicie locala si situatii determinate de piata muncii si se incheie cu o etapa de
verificare a achizitiilor.Modulele sunt evidenta realizarii continutului semnificativ pentru
ucenicie.Apoi, pentru ca timpul este scurt, acest tip de interventie ar trebui sa motiveze tinerii
sa inceapa o ucenicie.
Prin includerea pregatirii profesionale in Actul de Formare Profesionala (BBiG) si inceperea
reglementarilor legislative ( BAVBVO) s-au creat conditiile necesare pregatirii acestei
categorii de tineri. In plus, pentru prima oara au aparut ghiduri obligatorii pentru dezvoltatea
modulelor ceea ce le-a dat calitatea transparentei si structurii. Durata caramizilor pentru
calificare este intre 140-240 ore (1-3 luni) si este orientate catre BAVBVO. De fapt, modulele
sunt centrate pe rezultate, ceea ce inseamna ca rezultatele asteptate sunt in centrul atentiei.
Caramizile pentru calificare:
•

Sunt orientate catre activitati care sunt parte dintr-un program de ucenicie acreditat

•

Au o relatie clara si valida cu ghidurile orientative,

•

Sunt de sine statatoare din perspective continutului si al timpului,

•

Sunt orientate catre ucenicie locala si situatii de pe piata munciii,

•

Descriu rezultatele urmarite prin calificari si lasa loc metodologiei de realizare,

•

Dau ghidaj pentru cooperare in mediul de invatare,

•

Se incheie cu evaluarea si certificarea ablitatilor insusite (ZDH/ZWH 2004:3ff).

Caramizile pentru calificare se aplica în doua contexte: (1) din 2004 au devenit o parte
obligatorie a schemelor din invatamantul prevocational (BVB) dupa noul concept al Agentiei
Federale pentru Angajarea Fortei de Munca. (2) Intra in actiune la intrarea in procesul de
calificare in invatamantul professional (EQJ), ceea ce facilitează intrarea tinerilor in actiuni de
invatare a unei meserii. Daca primul concept se adreseaza tinerilor din grupuri dezavantajate,
grupul tinta al celui de al doilea sunt tinerii care nu obtin ucenicie din motive structurale: de
exemplu in unele regiuni (e.g. in unele parti din estul Germaniei) este o lipsa mare de
companii care ofera formare pentru ucenici. Si o data ce sistemul dual implica atat formare in
scoala cat si in companii, tinerii din aceste regiuni nu sunt capabili sa se angajeze in formare
din cauza unor motive strict structurale.
Caramizile pentru formare
Conceptul de caramizi de formare este un concept mai nou Aici, caramizile nu sunt numai
similare cu ghidurile metodologice dar sunt parti ( module) ale unei ucenicii asa ca pot sa fie
http://www.inclusivemodules.eu
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acreditati pentru asta, ceea ce se contituie ca o procedura diferita de sistemul caramizilor
pentru calificare. BIBB a dezvoltat caramizi de formare pentru 14 meserii care au inceput sa
fie testate in 2009 intr-un program denumit “Jobstarter Connect”. Prin acest program patru
tipuri de aplicatii sunt planificate pentru testare:
•

Calificarea aplicantilor pentru termen lung,

•

Interfata dintre tinerii dezavantajati si ucenicia duala,

•

Interfata dintre invatamantul professional in scoli si ucenicia duală

•

Re- calificarea tinerilor adulti (BWP 2008b:3).

Dezvoltarea modulelor a fost realizata de catre BMBF (Ministerul Federal al Educatiei si
Cercetarii) si in cooperare apropriata cu partenerii sociali.Sunt dezvoltate in concordanta cu
cele mai noi ghiduri pentru ucenicie si cadrul curricular. Pentru designul modulului s-a stabilit
orientarea catre dezvoltarea de abilitati, ceea ce inseamna ca rezultatele invatarii sunt agreate
de la inceput si contine dimensiuni ale competentelor, competente profesionale, abilitati
sociale si competente personale.
Modulele de formare prezinta procesele tipice unei meserii, astfel incat realitatea meseriei si
logica didactica sunt pastrate. Este in asa fel planificat ca fiecare rezultat al invatarii sa fie
documentat. Astfel, principiile profesiunii sunt sustinute si indivizibilitate uceniciei un
principiu de baza.
Urmatoarele obiective sunt parte a conceptului:
•

O mai buna integrare a candidatilor pe termen lung in sistemul de educatie dual.

•

O mai buna legatura intre partile existente ale sistmului de educatie profesional,

•

Similaritati mai puternice a sistemului de calificare externa cu masuri ale sistemului dual,

•

Un mai bun system de acreditare,

•

Perioade de training mai scurte. (BMBF 2008:2).

http://www.inclusivemodules.eu
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5
5.1

Instrumentul electronic “Modul Incluzive”
5.1. Introducere

Crearea modulelor incluzive- Moving Young People On are care scop general sprijinirea
practicienilor care sunt activ implicaţi în activităţi cu tineri dezavantajaţi pentru a-i determina
să meargă înainte, ceea ce ar însemna fie să continue educaţia formală, profesională sau să
devină activi pe piaţa muncii. Este un instrument electronic proiectat pentru a sprijini
construcţia, selecţia şi evaluarea modulelor în învăţământul profesional pentru tinerii din
grupuri considerate cu factori de risc.
Crearea Modulelor Incluzive – moving young people on a fost dezvoltată printr-un parteneriat
internaţional în proiectul “ Module Incluzive” din programul Leonardo-da-Vinci.
Instrumentul cuprinde un catalog de criterii comune bazat pe cercetările făcute în 6 ţări
europene. Permite o bază comună pentru lucrul cu modulele şi în acelaşi timpe este destul de
flexibil ca să fie adaptat la culturi diferite cu sisteme specifice.
Crearea modulelor incluzive– moving young people on oferă o introducere cuprinzătoare
pentru toate temele importante care privesc modularizarea şi lucrul cu modulele şi din acest
motiv ajută la pregătirea profesională a practicienilor, profesorilor care lucrează în
învăţământul profesional, lucrători sociali, alte categorii de personal angajate în activităţi
specifice cu tinerii care se află în zone de risc sub aspectul continuării scolii sau a angajării pe
piaţa muncii. Instrumentul electronic sprijină şi factorii de decizie, de management, implicaţi
în planificarea strategică a acestui compartiment educaţional şi în activităţi de proiectare şi
organizare a unor cursuri în regim modularizat.
Crearea Modulelor Incluzive – moving young people on oferă sprijin practicienilor care
lucrează atât în sectorul educaţional cât şi în sectorul social cu tinerii din grupuri
dezavantajate. Oferă un ghid practic şi materiale didactice pentru lucrul cu modulele.
Instrumentul este proiectat nu numai pentru a se centra pe module cu conţinut profesional dar
şi pe module care se ocupă de dezvoltarea competenţelor sociale. Mai mult decât atât conţine
o mini-bibliotecă de exemple de module din diferite tări europene, exemple de evaluare,
portofolii etc.
Crearea Modulelor Incluzive – Moving Young People On consideră,pentru acest scop trei
niveluri diferite:
•

Nivelul sistemic care se ocupă de aspecte ale politicii sectoriale, luarea deciziei şi
planificare cu un anume cadru conceptual structurat de condiţiile specifice culturale şi de
sistem.

•

Nivelul instituţional care se ocupă de toate aspectele implementării modulelor de către
instituţii de profil care oferă cursuri de orientare şi de integrare profesională sau la locul
de muncă.

•

Nivelul individual care se ocupă de modul în care lucrează practicienii cu persoane
individuale.
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Crearea modulelor incluzive – Moving Young People On include şi opt dimensiuni diferite
care sunt cruciale pentru activitatea cu modulele în vedere sprijinirii tinerilor din grupuri
dezavantajate:
•

Integrarea grupului ţintă,

•

Organizare,

•

Predare şi învăţare situată

•

Colaborarea dintre parteneri

•

Evaluarea competenţelor sociale

•

Evaluare şi certificare

•

Reflectare

5.2

Condiţii specifice naţionale

5.2.1

Belgia (Flandra)

Instrumentul are ca scop sprijinirea practicienilor care lucrează în mod obişnuit în educaţia
formală sau non-formală cu tinerii dezavantajaţi, ca de exemplu profesorii din învăţământul
profesional, cu timp parţial, asistenţi sociali din centrele de educaţie dinafara şcolii, consilieri
din centrele de profil. Se adresează şi factorilor de decizie din domeniul formării profesionale,
educaţiei generale, reţele educaţionale de profil, consilieri,etc.

5.2.2

Danemarca

Instrumentul poate să fie folosit de practicieni ex. profesori, lucrători sociali din şcolile
productive din Danemarca, în învăţământul profesional formal şi în sistemul de formare, în
proiecte care au in vedere grupul ţintă al tinerilor dezavantajaţi. Instrumentul sprijină
cooperarea dintre practicienii care sunt implicaţi la diverse niveluri educaţionale şi instituţii
sociale şi facilitează procesul de construire de module care să ia în calcul nevoile grupului
ţintă şi a diferenţelor dintre structuri şi instituţii.

5.2.3

Germania

Instrumentul se adresează profesorilor din învăţământul profesional care lucrează în scheme
de integrare ca şi BVJ şi BFS, practicienii din scheme sprijinite de Agenţia Federală pentru
Angajare. Grupuri profesionale care sunt implicate în formare ca: formare de profesori,
formare de maiştri, consilieri sociali, etc. De asemenea un sprijin important în planificarea şi
implementarea sistemului modular îl au factorii de decizie din domeniul educaţiei
învăţământului, învăţământ general şi lucru de asistenţă socială.

5.2.4

Portugalia

Instrumentul se adresează practicienilor care conduc educaţia şi formarea prin cursuri croite
pentru e tinerii din grupuri dezavantajate aşa cum sunt cursurile PIEF. Alte contexte în care se
poate folosi acest instrument în mod obişnuit sunt şcolile profesionale, centrele de formare,
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formatorii şi asociaţii ale profesorilor, instituţii care promovează dezvoltarea culutrală,
economică şi socială, incluziune socială pentru tineri.

5.2.5

Romania

Pe lângă grupurile profesionale menţionate mai sus care de altfel sunt grupurile care se
constituie ca beneficiari ai proiectului, instrumentul facilitează şi pregătirea formatorilor de
formatori. Poate fi o excelentă resursă pentru diferite activităţi de formare, cu adaptările
necesare pentru grupul ţintă. Instrumentul, de asemenea oferă o perspectivă internaţională
asupra modulelor şi modularizării astfel încât există un acces direct la o bibliotecă de resurse
cu exemple din6 ţări europene, materiale utile pentru cercetare continuă şi dezvoltare de
materiale specifice pentru formatori, institute de ştiinţe ale educaţiei. Factorii de decizie pot să
găsească idei importante pentru construirea schemelor de integrare pentru a le corela cu
perspectiva internaţională în domeniu.

5.2.6

Marea Britanie

Construirea modulelor cere o complexă integrare a abilităţilor, cunoştinţelor şi înţelegerea
modului în care operează efectiv. Instrumentul prezintă o abordare flexibilă care va permite
practicienilor să gândească asupra unu număr de aspecte relevante atunci când construiesc şi
implementează modulele, in special proiectate pentru grupurile dezavantajate, pentru ritmul
lor de dezvoltare, singuri sau cu un grup de experţi. Oportunităţi potenţiale sunt văzute şi prin
faptul că acesta se constituie ca un ghid transnaţional pentru cei implicaţi în construirea
modulelor. Valoarea instrumentului constă şi în aspectul său internaţional care pune în vedere
utilizarea unor exemple de bună practică şi posibile abordări dintr-un număr de ţări europene.
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Dimensiuni

6.1

Organizare

6.1.1

Introducere

Elaborarea de module pentru tinerii dezavantajati se bazeaza pe colaborarea dintre factorii
interesaţi în sistemul de educaţie şi sector social.
Modulele pentru tinerii care fac parte din categoria dezavantajată trebuie să treacă dincolo de
competenţele profesionale şi să includă elemente de consiliere, muncă socială şi sprijin
personal. Si aceste obiective nu pot să fie indeplinite doar de către cei care sunt implicaţi în
bunul mers al învăţământului profesional. Mai mult decât atât, colaborarea trebuie să fie parte
a politicilor naţionale ca structuri de stimulare şi cultură de manifestare pentru a implica în
mod real factorii interesaţi. Îm consecinţă ,următorii factori interesaţi ar trebui să se angajeze
la colaborare pentru a realiza modulele pentru acest grup ţintă:
•

the guvernul (de la reprezentanţii nationali la cei locali);

•

instituţiile responsabile cu acreditarea;

•

partenerii sociali;

•

intreprinderi;

•

institute şi organizaţii responsabile cu formarea;

•

profesori şi formatori.

Factorii interesaţi trebuie să colaboreze la niveluri diferite pe sarcini de lucru diferite. Câteva
exemple de domenii unde colaborarea este importantă ar fi următoarele:
•

dezvoltarea unui sistem de evaluare;

•

recunoaşterea şi acreditarea calificărilor şi acreditărilor ca şi calificări cu timpi parţiali
sau calificări complete;

•

definirea calificărilor pentru formatori respectiv profesori;

•

definirea conţinutului formării profesorilor si a formatorilor;

•

ajustarea conţinutului formării la cererile ocupaţionale sau în mod general la cererile
pieţii muncii;

•

dezvoltarea modulelor cross-instituţionale.
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6.1.2

Nivel individual

Ateliere polifuncţionale
Practica predării se poate schimba ca o consecinţă a introducerii modulelor. În multe cazuri,
învăţarea va avea loc în ateliere – deseori in ateliere polifuncţionale în care mai multe
activităţi se pot desfăşura în acelaşi timp. Mai mult, cursanţii de diferite nivele de competenţă
pot lua parte la activităţi, cerând profesorilor să diferenţieze predarea şi să ia în considerare
variate puncte de plecare în învăţarea individuală. Prin urmare, s-ar putea să nu mai fie
suficientă prezenţa unui singur profesor: profesorii s-ar putea să fie nevoiţi să lucreze în
echipă, să reprezinte diferite discipline şi să combine teoria cu practica în cadrul aceleiaşi
activităţi instructiv-educative.
Abordare posibilă
Atelierele polifuncţionale oferă o bună oportunitate pentru a aduna diferite discipline şi
profesii şi diferiţi profesori în acelaşi cadru. Ele deschid posibilităţi de experimentare
interdisciplinară şi de implementare a proiectelor incluzând studenţi (şi profesori) din diferite
arii profesionale.
Un exemplu danez: În Danemarca, ideea atelierelor polifuncţionale şi a unor noi medii de
învăţare a fost implementată la multe colegii profesionale. La unele colegii, implementarea
unor noi idei pedagogice a fost, de fapt, îndeplinită în cooperare cu firme de arhitectură. Este
cazul colegiului vocaţional din Jutland, EUC Midt, care a devenit o instituţie de frunte în
acest sens. La acest colegiu s-a dezvoltat un centru de studiere a ştiinţelor naturii, pe baza
analizei disciplinelor, a nivelului de competenţe, a modularizării, a dimensiunilor, a resurselor
alocate, a decoraţiunilor interioare, a echipamentului etc. Mediul de învăţare e bazat pe ideile
lui David Kolb şi pe modelul său de învăţare: mediul trebuie să le faciliteze elevilor
dobândirea de cunoştinţe pe baza experienţei pe care ei o câştigă lucrând practic. Ideea acestui
centru s-a dezvoltat în dialog cu arhitecţi şi scopul a fost să dezvolte un mediu de învăţare
care trece dincolo de tradiţionalul laborator de ştiinţele naturii şi care poate reuni trei spaţii de
învăţare diferite: diseminare, practică şi studiu. Spaţiul de diseminare se axează pe activităţile
profesorilor şi este locul unde au loc predarea, cursurile şi instruirea practică. Spaţiul de
studiu este cel în care elevii au posibilitatea să lucreze individual sau în grup. Aici ei pun în
aplicare proiecte, caută informaţii, scriu, se documentează, citesc etc. Profesorul este prezent
în sala de studiu, dar mai mult ca un antrenor sau consultant. Spaţiul de practică este cel în
care elevii, singuri sau în grupuri, desfăşoară experienţe sau proiecte. Aici îşi dobândesc
identitatea profesională – şi competenţa. În spaţiul de practică, profesorul are multe roluri:
instructor, supraveghetor, antrenor etc.
Schimbarea didacticii cu sisteme bazate pe competenţă
Transformarea „învăţării tradiţionale” în „învăţare modulară” cere axarea pe implicaţiile
didactice ale modularizării. Mai întâi, există problema centrală a asigurării continuităţii în
cadrul sistemului modular, şi a asigurării transferului între module. În al doilea rând,
profesorii trebuie să lucreze interdisciplinar şi să creeze module care vizează dezvoltarea
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profesională, dar şi dezvoltarea competenţelor generale. În al treilea rând, profesorii trebuie să
fie capabili să diferenţieze predarea în acord cu necesităţile individuale. Modularizarea
deplasează accentul de la subiect la obiect (cursantul) şi la abilităţile sale, în consecinţă fiind o
provocare pentru abordarea didactică tradiţională, care îşi are punctul de plecare în profesor
ca expert în disciplina sa.
Abordare posibilă
Iniţierea unor proiecte de dezvoltare locală în care profesorii sunt făcuţi responsabili pentru
transformarea predării în predare modulară este o cale care facilitează schimbul de didactici.
Este o abordare care a fost folosită în Reforma sistemului VET Danez. Profesorii VET au
elaborat proiecte în colaborare cu consultanţi externi de la institutul naţional de formare a
cadrelor didactice. Aceştia au funcţionat drept consultanţi ai procesului şi au adus o expertiză
externă în şcoli. O idee fundamentală în spatele acestei abordări a fost aceea de a-i lăsa pe
profesori să preia frâiele procesului de reformă (legătură către evaluare şi reflecţie nivel meso
Reflecţie asupra evaluării şi calităţii) şi să dezvolte propriile practici, în acord cu propriile
culturi organizaţionale şi nevoi.
Consiliere
Individualizarea şi modularizarea educaţiei merg mână în mână cu focalizarea pe consiliere şi
organizarea consilierii. Foarte des, profesorii îşi asumă un nou rol într-un sistem modularizat,
deoarece devin responsabili pentru consilierea individuală a elevilor şi pentru ajutarea lor în
proiectarea propriei educaţii. Aceasta necesită dezvoltarea competenţei, pentru ca profesorul
să îşi îndeplinească rolul lui şi funcţia de consilier şi de asistent social. Mai mult, necesită un
sistem de consiliere bine structurat, de exemplu, în forma sistemului portofoliilor. (legătură
către glosar)
Abordare posibilă
Dezvoltarea unor scurte programe de formare a profesorilor este esenţială pentru a dezvolta
abilităţile acestora de consiliere şi orientare. Aceste programe pot fi de scurtă durată, şi au loc
ca formare funcţională, de exemplu, în colaborare cu un furnizor extern. Mai mult, este
esenţial să se dezvolte sisteme şi metode de tip „portofoliu”.
Pentru a îi susţine pe profesori în orientare şi consiliere, unele ţări au dezvoltat sisteme
naţionale de portofoliu. Ţinta acestor sisteme de portofoliu este să furnizeze o vedere de
ansamblu a modulelor şi a competenţelor cerute de module, şi a competenţelor pe care
studenţii le dobândesc în procesul de învăţare.
Exemple:În Danemarca a fost pus la punct un sistem de portofolii electronice, Elevplan
(Planul pentru Studenţi legătură http://www.elevplan.dk/offentlig/) care înregistrează toate
traiectoriile de învăţare ale cursanţilor vocaţionali. Sistemul urmează să fie folosit atât de
elevi, cât şi de profesori, aceştia din urmă folosind sistemul ca parte integrantă a consilierii şi
a evaluării distanţei la care se află elevii de sfârşitul calificării lor. Sistemul permite o
evaluare continuă. După completarea unui modul, elevul este evaluat şi obiectivele atinse sunt
descrise în planul de educaţie. Pentru fiecare elev este proiectat un buletin de înregistrare a
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rezultatelor personale, astfel că elevul este capabil să vadă cât de departe este de atingerea
obiectivelor generale cuprinse în planul educaţional. Testarea este atât formativă, de exemplu,
dialogul între elev şi profesorul său de contact, cât şi sumativă, de exemplu, testarea de la
sfârşitul modulului. Scopul este să se asigure că elevul e capabil să continue următorul modul.
Rezultatele testării intră în Elevplan-ul electronic, astfel încât elevii să îşi poată monitoriza
propriile realizări şi progrese.
În Flandra, Serviciul pentru Educaţia Vocaţională (Dienst voor Beroepsopleiding,
Departement Onderwijs) recomandă introducerea unui portofoliu electronic pentru a
documenta traiectoria învăţării şi calificarea finală
În Portugalia a fost instituit un sistem naţional de portofolii (Cadru de Competenţe Cheie).
Sistemul trebuie să fie înţeles în cadrul politicii de studiu pe tot parcursul vieţii. Cadru constă
în 4 zone: matematică, cetăţenie şi angajabilitate, limbă şi comunicare. Sistemul este similar
sistemului francez de „Bilanţ de competenţe”, care până acum a oferit individului o
recunoaştere a competenţelor sale sub forma unui profil personal al competenţelor.
În Grecia, pentru a implementa cursurile modulare în VET, a fost instituit un dialog social
pentru elaborarea profilurilor ocupaţionale. Aceste profiluri vor servi ca bază, de la care
cursurile modulare vor fi dezvoltate şi acreditate.

6.1.3

Nivel instituţional

(Re-)organizare
O instituţie de formare care introduce modularizarea trebuie să ia în considerare impactul
acesteia asupra organizării sale. Modularizarea poate presupune ruperea de învăţământul
tradiţional în clasă/ atelier şi introducerea unei organizări orientate mai degrabă spre echipă.
Aceasta se datorează faptului că modulele nu sunt organizate pe bază de „materii” ci pe baza
competenţelor sau a rezultatelor învăţării ce se doresc obţinute, care pot face îngloba elemente
din mai multe materii şi discipline. Un alt aspect al reorganizării este acela că tendinţa către
descentralizare este , vizibilă în cele mai multe ţări, înseamnă că şcolile profesionale devin
responsabile pentru operaţionalizarea obiectivelor şi competenţelor în conţinuturi
educaţionale.
Modularizarea ar putea necesita ca profesorii să înceapă să lucreze în echipă şi să se implice
mai mult în planificarea efectivă a modulelor. Introducerea unui sistem modular ar putea
presupune o restructurare a organizării şi o descentralizare a autorităţii către echipe autonome
de profesori, responsabile pentru coordonare, planificare, dezvoltare şi alocare a resurselor
(profesori şi ore). Profesorii joacă un rol important în succesul sistemului modular, care
necesită o reorientare a educaţiei către învăţarea studentului. Profesorul are rolul de a susţine
şi facilita învăţarea. Aceasta presupune angajamentul de a folosi noi metode pedagogice şi
interesul profesorilor în asumarea de noi roluri (legătură către publicaţia Cedefop despre
Profesionalizarea Instructorilor VET.
In multe ţări europene, managementul pe obiective sau a fost introdus în sistemele naţionale
VET. Obiectivele şi nivelul de calificare final se regăsesc în legislaţia naţională: totuşi,
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drumul către calificarea finală poate, într-o anumită măsură, să fie ales de către şcoala
profesională, responsabilă pentru alegerea metodelor de predare şi evaluare, abordarea
didactică, etc Aceasta înseamnă că şcolile şi profesorii sunt responsabile pentru transformarea
modularizării în realitate practică, în contextul legislaţiei naţionale.
Abordare posibilă
Reorganizarea în echipe de profesorinecesită, adeseori, resurse adiţionale, în special timp,
pentru a crea noile relaţii colegiale şi, esenţialmente, o nouă cultură, în care punctele tari ale
diferitelor competenţe de predare sunt recunoscute. În acest sens, colaborarea între profesorii
care predau materii de cultură generală şi cei care predau materii profesionale ar putea avea
un rol central în cadrul reorganizării în echipe de profesori. În mod tradiţional, s-a făcut o
disociere între aceste două tipuri de profesori, de multe ori bazată pe backgroundul lor
educaţional şi pe legătura cu practica a gândirii lor.
Reorganizarea în echipe de profesori este un proces care necesită timp şi resurse şi, nu în
ultimul rând, motivaţie din partea profesorilor implicaţi. Un prim pas în acest proces ar putea
fi a se reflecta asupra 1) diferitelor viziuni despre educaţie şi învăţare, 2) diferitelor atitudini
faţă de lucrul în echipă şi 3) diferitele roluri de îndeplinit în cadrul lucrului în echipă. Acest
proces ar trebui să contribuie la crearea unor echipe viabile şi de durată. În ceea ce priveşte 1),
acest proces ar putea fi iniţiat cerând fiecărui profesor să reflecte asupra materiei proprii şi a
viziunii proprii asupra educaţiei şi învăţării. Profesorii îşi prezintă rezultatele acestei reflecţii
în faţa colegilor şi, pe baza acestor prezentări, se iniţiază o discuţie cu privire la felul în care
punctele de vedere diferite pot influenţa lucrul în echipă. În ceea ce priveşte 2), scopul este
acela al punerii de acord asupra aşteptărilor prin reflecţia asupra atitudinilor şi aşteptărilor
fiecărui profesor faţă de lucrul în echipă. În sfârşit, în ceea ce priveşte 3), scopul este
dezbaterea premiselor necesare pentru o bună cultură de lucru în echipă şi discutarea rolurilor
şi calităţilor importante pentru o echipă (de exemplu a fi vizionar, a fi hotărât, a fi orientat
spre obiective, a fi orientat spre acţiune, a fi chibzuit etc.).
Admiterea elevilor
Modularizarea poate schimba metodele de admitere a elevilor în sistem. În mod tradiţional,
admiterea de elevi noi se face în perioade sau la intervale determinate de timp (bienal). Într-un
sistem modular, admiterea se poate desfăşura continuu, pe baza unei evaluări a studiilor
anterioare şi a schiţării direcţiilor individuale de învăţare, constând în module. Admiterea
continuă presupune o structură mai flexibilă şi o planificare mai amplă – şi adesea mai mult
volum.
Abordare posibilă
Modularizarea poate conduce la fuzionarea şcolilor profesionale, dacă este implementată în
întregime într-un sistem, însă în cazul schemelor de formare prevocaţională vizând tinerii
dezavantajaţi, conceptul ar putea necesita „numai” metode mai bune de predare pentru
includerea diferiţilor elevi de la nivele diferite în aceeaşi clasă/ acelaşi atelier.
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Un exemplu danez: În Danemarca, modularizarea a fost introdusă printr-o reformă a
programelor de training tehnic, în 2000. Reforma a fost evaluată continuu de către Institutul
Tehnologic Danez. Evaluarea a arătat că micile colegii profesionale întâmpină dificultăţi în
iniţierea şi continuarea modulelor. Motivul este, pur şi simplu, acela că nu există suficienţi
elevi, iar modulele de numai 5 până la 10 elevi sunt prea costisitoare pentru a putea fi duse la
bun sfârşit. În unele şcoli, elevii nu au nici o libertate de alegere între module, ci pot alege
numai module predefinite necesare pentru intrarea în materia de bază. Astfel, modularizarea
ar putea atrage după sine fuziuni ale şcolilor profesionale, pentru a furniza volumul necesar
pentru crearea unui sistem modular.
Planificarea învăţării
În ceea ce priveşte planificarea, modularizarea provoacă schimbări semnificative. Deoarece
modulele sunt mai scurte şi, adesea, cu caracter mai individualizat (una dintre caracteristicile
fundamentale ale modularizării), planificarea tradiţională a cursurilor pe semestre sau cu date
specifice pentru admisia cursanţilor se schimbă: în sistemele modulare, admiterea este adesea
continuă sau are loc în intervale mai scurte (de exemplu 5 sau 10 săptămâni), reprezentând
frecvenţa iniţierii de noi schimbări în activităţi.
Abordare posibilă
Modularizarea necesită deseori timp suplimentar pentru planificare, deoarece profesorii
urmează să lucreze în echipă şi să se folosească de noţiuni din mai multe discipline. Aceasta
necesită timp în plus pentru discuţii, coordonare şi diseminare a experienţelor. Modularizarea
presupune o mai mare flexibilitate şi o mai mare capacitate de schimbare din parte
profesorilor. Procesul de pregătire a predării în module presupune existenţa unei etape
amănunţite de pregătire, în care nevoile şi nivelele specifice de competenţă sunt identificate.
Un exemplu din Danemarca
În Danemarca, structura modulară a dat naştere la mari probleme în planificarea predării, şi
unele colegii au iniţiat, din această cauză, elaborarea de programe computerizate pentru a
sistematiza opţiunile studenţilor în ceea ce priveşte modulele (activităţile de învăţare). Aceste
programe calculează fluxurile posibile de elevi de la un modul la altul. Alte colegii fac
planificarea pe baza ariilor tematice şi alegerilor pe care studenţii le-au făcut în planul lor
educaţional de la început.
Un exemplu din Portugalia: În Portugalia, modulele sunt pregătite în funcţie de un număr de
arii tematice sau arii de materii în VET. Nu este încă posibil să alegi liber între module.
De la subiecte la activităţi de învăţare
Odată cu introducerea modulelor, accentul s-ar putea muta de la disciplină către competenţele
care trebuie dobândite prin participarea la un modul. Deoarece modulele sunt bazate pe
competenţe, introducerea modularizării necesită, de asemenea, o regândire a felului în care
trebuie planificat şi realizat actul predării. În loc de a se concentra asupra unor materii anume
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pe care să le includă în module, profesorii vor trebui să înceapă să se concentreze asupra
felului în care cursanţii pot obţine anumite competenţe. În plus, se pune adesea mai mult
accentul pe competenţele personale, precum capacitatea de cooperare, de comunicare şi de
luare a iniţiativei, în trainingul modular. Din ce în ce mai mult, profesorii trebuie să lucreze
interdisciplinar şi să planifice activităţi de învăţare, organizate, de exemplu, în jurul unui
proiect sau al unei activităţi de atelier, prin care elevii să poată dobândi competenţele
relevante.
Abordare posibilă
Introducerea modularizării poate duce la o restructurare a predării. Modulele sunt deseori
organizate ca activităţi didactice interdisciplinare, în cadrul cărora sunt reprezentate diverse
materii şi discipline. Modulele pot lua forma activităţilor didactice care trebuie să cuprindă
diferite obiective cu privire la dezvoltarea de competenţe specifice (un concept larg al
competenţei, care include competenţele personale, sociale, profesionale şi generale).
Un exemplu danez: O activitate didactică poate fi reprezentată de un curs tematic, un proiect
sau o materie şi durează 5 săptămâni. În Danemarca, modulele fac parte din cursul de bază al
programelor obişnuite ale VET şi astfel oferă acces la programul principal (o calificare
competentă). Cursul de bază este menit să construiască punţi dinspre educaţia de bază către
alte genuri de educaţie şi să ofere elevilor o cale largă de acces şi orientare în câmpul
meseriilor corespunzătoare. Programul de bază trebuie de asemenea să includă atât elevii slabi
cât şi pe cei buni (adică este menit să fie un sistem inclusiv), deoarece cursul este flexibil în
timp, de la 10 la 60 de săptămâni.
Exemplu de curs de bază modularizat din Danemarca
Cursul modular de bază ar putea fi astfel pentru un elev care intră în sistemul VET:
În momentul obţinerii accesului, educaţia anterioară a elevului este evaluată, iar elevii care au
luat parte la un program de educaţie secundară generală superior pot fi scutiţi de anumite/
toate probele de bază. Elevii care au experienţă practică pot fi scutiţi de o parte din instrucţia
de atelier. Cu asistenţa unui îndrumător, elevul îşi schiţează un plan educaţional în care sunt
descrise obiectivele educaţiei sale şi o schiţă preliminară a felului în care acestea vor fi atinse.
Pentru fiecare cinci săptămâni, elevul are de ales între diferite module, de exemplu:
•

Săptămânile 0-5: alegere între 3 module cuprinzând materii fundamentale (daneză, limbi
străine, matematică), modificate în funcţie de intrarea în VET;

•

Săptămânile 5-10: alegere între 3 module cuprinzând materii de suprafaţă, precum
materiile care introduc elemente comune unuia sau mai multe programe VET;

•

Săptămânile 10-15: alegere între 4 module cuprinzând materii de suprafaţă/ speciale,
specifice unei anumite calificări VET;

•

Săptămânile 15-20: alegere între 3 module cuprinzând materii speciale, specifice unei
anumite calificări VET;

•

Materii opţionale şi suplimentare pot fi incluse, de asemenea, în module.
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După parcurgerea fiecărui modul, progresul elevului este evaluat şi i se întocmeşte un buletin
de înregistrare a rezultatelor personale, pe baza planului educaţional. În acest fel, elevul (ca şi
profesorii) poate constata cât de mult a progresat pe calea atingerii obiectivelor aşternute în
planul său educaţional. Testările dintre module au un caracter esenţialmente formator şi
servesc scopului de a asigura faptul că elevul a dobândit competenţele descrise pentru fiecare
modul. În caz că elevul are carenţe, modulul poate fi prelungit. Cursul de bază poate fi
prelungit până la un număr maxim de 6 săptămâni.
La sfârşitul celor 20 de săptămâni, elevul obişnuit este capabil să continue în cadrul cursului
principal (în cazul în care a fost încheiat un contract de training cu o companie). În timpul
cursului principal,elevul poate alege să adauge module cu nivel înalt de expertiză la
programul său VET, pentru a atinge competenţa .
Problema lucrului în echipă
Modularizarea poate schimba rolul tradiţional al profesorului, cel de a lucra autonom şi
responsabil pentru planificarea şi executarea predării sale.
Abordare posibilă
Accentul pus pe competenţe şi pe activităţi de învăţare în loc de conţinuturi îi orientează pe
profesori să lucreze împreună şi să contribuie cu informaţii diferite la predare.Totuşi, lucrul în
echipă poate fi o revoluţie pentru profesori. Ei trebuie să fie dispuşi să îşi expună punctele
slabe şi „ignoranţa” în alte domenii.Nevoia de a adopta un stil colegial de lucru mai necesită
ca profesorii să dobândească aptitudini de comunicare, sociale şi de conducere (manageriale).
Modularizarea poate astfel să facă necesare dezvoltarea competenţei şi învăţarea de tip
organizatoric .
Un exemplu danez: Într-un raport danez asupra lucrului în echipă (”De la lucrul în echipă la
studiul în echipă” publicat de Ministerul Danez al Educaţiei, se face o distincţie între
cooperarea profesorilor şi lucrul în echipă. Lucrul în echipă e definit ca „o cooperare continuă
mai angajantă, în care un grup de profesori, pe baza unor obiective clar definite şi a unor
activităţi comune, conlucrează la promovarea proceselor vocaţionale şi personale de învăţare
ale studenţilor şi, în acelaşi timp, cooperează la dezvoltarea propriei culturi de echipă şi a
relaţiilor interne”. O echipă profesională este caracterizată printr-o orientare atât către
sarcinile comune, cât şi către relaţiile interne. Potrivit raportului, lucrul în echipă deschide
oportunităţi pentru o activitate mai direct orientată spre obiective şi efectiv transdisciplinară
cu procesele personale şi vocaţionale de învăţare ale studenţilor (dezvoltarea studentului) şi,
în acelaşi timp, le asigură profesorilor un cadru pentru a-şi dezvolta rolul de profesori şi
cultura profesională. Lucrul în echipă nu e doar adecvat într-un sistem modular, ci reflectă şi o
tendinţă generală în educaţie, în care accentul se pune pe cel care învaţă, competenţele de
învăţare şi dezvoltarea competenţelor transversale. De asemenea, reflectă o tendinţă generală
în interiorul teoriei organizaţionale, în care accentul cade pe calitatea mediilor de învăţare din
cadrul organizaţiei. (legătură către Evans et. al., „Îmbunătăţirea studiului la locul de muncă”)
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6.1.4

Nivelul sistemic

Schimbarea structurilor VET
În contextul VET, termenul „modularizare” a fost deseori legat de posibilităţile de a reforma
şi de a-i înnoi curriculumul la toate nivelele. Totuşi, modularizarea poate fi, de asemenea,
implementată pe scheletul unui sistem VET existent , de exemplu, ca scheme de legătură între
educaţia de bază şi VET-ul iniţial (IVET); ca scurte cursuri orientative la începutul unui
program IVET; ca module suplimentare ce oferă cursanţilor posibilitatea de a îşi extinde
calificarea VET cu o calificare pregătitoare de nivel mai înalt etc. Impactul modularizării va
depinde, desigur, de „gradul” de modularizare.
Modularizarea poate fi mai mult sau mai puţin implementată într-un sistem VET naţional. În
consecinţele ei cele mai adânci, modularizarea poate implica o completă restructurare a unui
sistem VET în care drumul către o calificare profesională este în întregime modularizat.
Există trei concepte ale acesteia: un concept al diferenţierii în care calificările existente sunt
re-organizate într-un sistem modular care conduce la o calificare completă; un concept al
fragmentării în care modulele sunt autonome şi pot fi evaluate şi creditate individual, şi sunt
vandabile în afara unei calificări complete, şi un concept al expansiunii care îşi asumă rolul
calificărilor adiţionale coerente şi autonome, pe lângă calificarea VET obişnuită.
Făcând abstracţie de concept, introducerea de module într-un sistem necesită ca statutul unui
modul în sistemul VET să fie luat în considerare şi ca modulele să nu reprezinte capete de
linie pentru cei ce participă la ele. În consecinţă, trebuie stabilit un sistem de acreditare a
modulelor şi de uşurare a transferului de credite în sistemul educaţional general.
Abordare posibilă
Abordarea depinde de modelele generale VET şi de scopul introducerii modularizării într-un
sistem. Pentru tinerii dezavantajaţi, modularizarea ca punte de legătură şi orientare între
schemele speciale şi sistemul VET normal/ piaţa forţei de muncă sunt conectate astfel încât
tinerilor li se oferă şansa să continue fie cu un program, fie cu o slujbă.
Exemple de ţări
În întreaga Europă, modularizarea e o nouă orientare în politicile de reformă a educaţiei.
Totuşi, conceptul a luat forme destul de diferite pe măsură ce a fost integrat în sistemele VET
naţionale, care sunt strâns legate de tradiţiile istorice, culturale, politice şi economice.
În Regatul Unit, modularizarea a fost introdusă pentru prima oară sub forma unei serii de
iniţiative locale ale unui grup de profesori, în anii 1980. Modularizarea a fost privită ca un
instrument de reproiectare a curriculumului pentru a conferi o structură, modele de transmisie
şi acreditare pentru educaţia ce nu se încadra în sistemul formal de calificări. De la mijlocul
deceniului 8 şi pe parcursul întregului deceniu 9, dezvoltarea educaţiei în Anglia a fost
caracterizată prin rolul mereu în creştere al modularizării în cadrul curriculumului pentru
vârstele 14-19+ (Vezi antologia de Hodgson şi Spours ). În colegiile post-liceale, alcătuirea de
profiluri şi evaluarea modulară au fost introduse atât ca un mod de a descompune cursurile
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vechi în unităţi digerabile cât şi pentru a creşte motivaţia cursanţilor şi a stabili un control
flexibil asupra unei situaţii schimbătoare.
În Flandra, modularizarea se află încă în stadiul său incipient în cadrul sistemului VET
flamand. Ea a fost introdusă ca un experiment în 2001, şi ar putea fi prelungită şi generalizată
începând cu 2007.Conceptul flamand al modularizării presupune reorganizarea calificărilor
profesionale din IVET într-un sistem modular. O anumită grupare de module duce la o
calificare ce este recunoscută de către guvernul flamand. Modulele sunt menite să conţină
competenţe şi cunoştinţe specifice, fiecare modul conţinând competenţe de bază, educaţie de
bază auxiliară şi competenţe cheie.
În Danemarca, modularizarea a fost introdusă în primul rând pentru construirea de punţi şi
iniţiative orientative. Cursul de bază a fost modularizat şi făcut mai flexibil pentru a le da
elevilor posibilitatea să aibă o mai mare libertate de alegere în ceea ce priveşte aria de
specializare şi în ceea ce priveşte timpul petrecut la curs. Cursul are durate ce variază între 10
şi 60 de săptămâni în programele de instrucţie tehnică, depinzând de aptitudinile elevului şi de
hotărârea acestuia cu privire la viitorul educaţiei sale. Modularizarea a fost, de asemenea,
introdusă ca un concept de expansiune, permiţându-le elevilor să urmeze module suplimentare
la un nivel mai înalt, care să le permită admiterea într-un program de învăţământ superior.
Libertatea de a combina modulele a fost, până recent, destul de restrânsă, fiind posibilă
alegerea numai a modulelor ce se înscriau pe o anumită traiectorie de studiu. Însă, în 2006, a
fost introdusă o legislaţie care a deschis drumul unei mai mari libertăţi de alegere (pick-andmix). Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site-ul Ministerului Danez al Educaţiei:
http://pub.uvm.dk/2005/VET/
In România, modularizarea constituie conceptul fundamental al reformei curriculumului în
domeniul TVET. Modulele reprezintă scheletul construcţiei curriculumului TVET,
maximizând flexibilitatea acestuia. Modulele duse la bun sfârşit de către elevi au, în
momentul de faţă, o valoare convenţională, exprimată în credite care nu sunt transmisibile
către alte părţi ale sistemului educaţional. Modulele din trainingul prevocaţional au ca scop
dezvoltarea conştiinţei de sine a elevului în relaţie cu câmpul profesional, furnizându-le
acestora cunoştinţe şi experienţe nu neapărat legate de o ocupaţie anume, ci menite să îi facă
să înţeleagă funcţiile educaţiei şi trainingului şi aducându-le la cunoştinţă oportunităţile
existente pentru construirea unei cariere. Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site-ul
Ministerului Român de Educaţie: www.edu.ro
În Grecia, modularizarea se află pe agenda politică, dar nu a fost încă implementat în sistemul
VET grecesc. Modularizarea ca o extensie a unei calificări VET a fost introdusă la scară
redusă, în anumite sectoare, precum activitatea bancară şi formarea de manageri. În
Portugalia, modularizarea este folosită în sistemul iniţial şi continuu de training profesional.
În şcolile profesionale, programele au o durată medie de trei ani, cursurile având o structură
modulară ce acreditează studiile anterioare.
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Stabilirea sistemelor pentru transferul de credite/ acreditare
Modulele pentru tineri dezavantajaţi pot fi implementate fără a avea un sistem recunoscut de
transfer al creditelor, însă ideea unui sistem modularizat s-ar putea pierde dacă modulele nu
sunt acreditate individual şi dacă nu se instituie un sistem de transfer al creditelor pentru a
face posibilă acreditarea trainingului pentru cei care optează pentru un modul. O parte din
factorul motivaţional al modulelor este perceput a fi că modulele fac posibilă obţinerea de
credite/calificări/diplome într-un timp scurt.
În ceea ce priveşte acreditarea cunoştinţelor, se pot distinge două dimensiuni: una –
acreditarea cunoştinţelor dobândite prin participarea la programe de training (educaţie
formală); cea de-a doua o reprezintă acreditarea cunoştinţelor şi experienţei dobândite prin
învăţarea la locul de muncă (educaţia non-formală/ informală). Din acest punct de vedere,
modularizarea poate fi privită din perspectiva studiului pe tot parcursul vieţii, care face posibil
ca individul să părăsească şi apoi să revină la training fără a trebui să o ia de la capăt, şi îşi
propune recunoaşterea competenţelor obţinute în afara sistemului educaţional formal.De
aceasta, modularizarea, recunoaşterea studiilor anterioare şi acreditarea sunt adânc împletite
în politicile educaţionale din multe ţări europene.
Abordări posibile.În multe ţări europene au fost instituite sisteme de acreditare a
învăţământului formal, deşi s-ar putea încă dovedi dificil transferul de credite dintr-o parte
într-alta a sistemului educaţional. Este mai ales cazul programelor de training ce vizează
tinerii dezavantajaţi, care sunt cel mai adesea capete de linie, neoferind posibilitatea de a
transfera creditele către sistemul educaţional obişnuit. Cât priveşte evaluarea şi acreditarea
formelor de învăţământ mai non-formale şi informale, aceasta este o problemă de mare interes
din punct de vedere politic, în contextul modernizării sistemelor educaţionale europene şi, în
multe ţări, asemenea sisteme se află în stadii incipiente.
În Anglia a fost pus la punct un sistem de evaluare şi acreditare a educaţiei non-formale şi
informale. Modulele joacă un rol important, ele fiind în mod obişnuit asociate unul cu celălalt
pentru a forma o combinaţie de aptitudini şi calificări. Pentru a obţine o diplomă sau o
calificare, un candidat trebuie să câştige credite, îndeplinind anumite sarcini şi aducând
dovezi relativ la dezvoltarea competenţelor sale în domeniile alese şi la nivelul corespunzător.
Acest sistem este un important subiect al dezbaterilor în Regatul Unit, iar cifrele arată că
numai un procent redus de indivizi trece prin procedurile de evaluare şi acreditare a studiilor
non-formale/informale.
În Flandra, modulele sunt evaluate şi acreditate individual. Cursantul are posibilitatea să
obţină o calificare parţială pe baza participării la un modul/ o grupare de module. Calificarea
finală sau completă rămâne, însă, cea mai importantă. Cum modularizarea sistemului VET
face parte din sistemul formal obligatoriu de învăţământ, un tânăr nu va fi considerat complet
calificat, ci necalificat, atâta timp cât el nu deţine decât o calificare parţială.
În Danemarca, toţi elevii VET trebuie evaluaţi la intrarea în sistemul VET în vederea
întocmirii unui plan individual de educaţie. Evaluarea trebuie să ia în considerare
competenţele formale, non-formale şi informale şi, pe această bază, să identifice modul în
care studentul ar putea atinge calificarea finală dorită. Sistemul a fost introdus în 2000 şi, în
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practică, doar puţini elevi VET au un plan educaţional. Cu toate acestea, cei ce se ocupă cu
stabilirea politicilor speră să remedieze această situaţie făcând-o obligatorie în legislaţia
naţională VET. În sistemul danez, posibilitatea unei calificări parţiale a fost introdusă în 2000;
calificarea parţială este recunoscută de către partenerii sociali şi constituie primul sau al doilea
pas către calificarea completă. În practică, însă, calificarea parţială nu are aceeaşi valoare pe
piaţa forţei de muncă precum cea completă.
În Germania nu a existat nici un sistem naţional de acreditare pentru recunoaşterea şi
acreditarea modulelor pentru tinerii dezavantajaţi. În consecinţă, o gamă largă de module a
fost dezvoltată de către furnizorii individuali, însă fără transparenţă şi fără legături cu sistemul
dual. Totuşi, Zentralverband des Deutschen Handwerks (Camera Centrală a Meşteşugurilor)
şi alte organisme oficiale au încercat să remedieze această situaţie prin dezvoltarea de module
standardizate, „cărămizi de calificare”, care să poată fi puse în aplicare de către furnizorii de
training. Furnizorii de training au de asemenea posibilitatea să elaboreze ei înşişi cărămizi de
calificare şi să le supună recunoaşterii de către o cameră, asemenea instrumente putându-le fi
de ajutor.
În Portugalia s-a instituit un sistem similar celui englez; acesta, însă, nu se aplică tinerilor
dezavantajaţi. Acreditarea este făcută de către două institute naţionale, Directoratul General al
Trainingului Profesional (DGFV), responsabil cu recunoaşterea, validarea şi certificarea
competenţelor legate de educaţie, şi Institutul Angajării şi Trainingului Profesional,
responsabil cu procedurile referitor la competenţele profesionale (de muncă).
În Grecia, există acreditare a cunoştinţelor formale (dar nu şi a programelor de training pentru
grupurile dezavantajate), însă nu există o acreditare a experienţei (de exemplu, dobândită prin
munca de voluntariat etc.). EKEPIS (Corpul Naţional de Acreditare a Trainingului Vocaţional
legătură http://www.ekepis.gr/site/) este agentul responsabil cu asigurarea calităţii şi cu
acreditarea structurilor VET informale, însă EKEPIS nu acreditează nici cunoştinţele, nici
aptitudinile. Singura acreditare a cunoştinţelor care poate fi obţinută prin cursuri modulare
priveşte aptitudinile IT şi este întreprinsă exclusiv de către sectorul privat (centre de studii
acreditate), iar certificatul obţinut este o calificare formală necesară pentru angajarea în
sectorul public.
Problema economiei
Decizia de modulariza este adesea motivată de considerente economice, cu accentul pe
creşterea valorii-pentru-bani ce se obţine în sistem prin creşterea eficienţei. Modularizarea are
potenţialul de a creşte eficienţa deoarece ia în considerare punctul de plecare al individului şi
nevoia sa de formare. Foarte des, modularizarea cuprinde şi o evaluare a educaţiei anterioare,
pentru ca subiectul învăţării să înveţe numai ceea ce îi este necesar pentru obţinerea unei
anumite calificări.
Abordare posibilă
Modularizarea poate reduce costurile părăsirii sistemului, deoarece modulele sunt adeseori de
scurtă durată şi modularizarea face posibilă transferarea creditului – astfel că şi dacă un elev
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renunţă la un program modularizat de training el/ea tot poate acumula credite. În plus,
modularizarea amplifică sensibilitatea unui sistem de training la schimbare: nu mai este
necesară schimbarea unui întreg program de training, ci este posibilă schimbarea şi aducerea
la zi a modulelor vizate. Totuşi, modularizarea aduce după sine, de asemenea, implementarea
de noi elemente precum evaluarea/ acreditarea studiilor anterioare, admisia continuă a
studenţilor, reorganizarea procesului învăţării, mijloace suplimentare de consiliere şi
supraveghere, astfel că se pune întrebarea dacă modularizarea – pe termen lung – reduce sau
măreşte costurile. S-ar putea dovedi neutră în ceea ce priveşte costurile, reducând unele
costuri şi crescându-le pe altele

6.2

Colaborare

6.2.1

Introducere

Elaborarea de module pentru tinerii dezavantajati se bazeaza pe colaborarea dintre factorii
interesaţi în sistemul de educaţie şi sector social.
Modulele pentru tinerii care fac parte din categoria dezavantajată trebuie să treacă dincolo de
competenţele profesionale şi să includă elemente de consiliere, muncă socială şi sprijin
personal. Si aceste obiective nu pot să fie indeplinite doar de către cei care sunt implicaţi în
bunul mers al învăţământului profesional. Mai mult decât atât, colaborarea trebuie să fie parte
a politicilor naţionale ca structuri de stimulare şi cultură de manifestare pentru a implica în
mod real factorii interesaţi. Îm consecinţă ,următorii factori interesaţi ar trebui să se angajeze
la colaborare pentru a realiza modulele pentru acest grup ţintă:
•

the guvernul (de la reprezentanţii nationali la cei locali);

•

instituţiile responsabile cu acreditarea;

•

partenerii sociali;

•

intreprinderi;

•

institute şi organizaţii responsabile cu formarea;

•

profesori şi formatori.

Factorii interesaţi trebuie să colaboreze la niveluri diferite pe sarcini de lucru diferite. Câteva
exemple de domenii unde colaborarea este importantă ar fi următoarele:
•

dezvoltarea unui sistem de evaluare;

•

recunoaşterea şi acreditarea calificărilor şi acreditărilor ca şi calificări cu timpi parţiali
sau calificări complete;

•

definirea calificărilor pentru formatori respectiv profesori;

•

definirea conţinutului formării profesorilor si a formatorilor;

•

ajustarea conţinutului formării la cererile ocupaţionale sau în mod general la cererile
pieţii muncii;

•

dezvoltarea modulelor cross-instituţionale.
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6.2.2

Nivelul sistemic

Toti partenerii asociaţi nivelului sistemic pot beneficia de pe urma colaborarii prin
impartasirea cunostintelor, expertizei, si prin capacitatea de a influenta sistemul: guvernul,
organismele acreditate, organizatiile si federatiile angajatilor, umbrela de organizatii
reprezantand institutiile de invatamant. Un rol deosebit este jucat de institutele de cercetare
sau institutele specializate in invatamant, solicitate sa sustina procesul de implementare a
sistemului modular prin oferirea de consultanta in diferite momente.
Aspectele la nivel sistemic ale modularizarii care solicita colaborarea intre diferiti parteneri
sunt:Reforma sistemului de invatamant si de formare, de la un sistem liniar la unul
modular;Innoirea curriculei de invatamant si formare;Definirea rezultatelor dorite in urma
programelor de formare;Transparenta continutului modulelor;Acreditarea modulelor si
posibila reglementare a transferului de credite;Plasarea calificarilor intr-o structura;Realizarea
de profile ocupationale folosite ca fundatie pentru realizarea unui curriculum si pentru
definirea calificarilor;Acordarea de suport angajatorilor care ofera formare pentru posturi.
Introducere în sistemul modular. Câteva exemple:
Belgia. In Belgia, ca si in Romania, sistemul modular a fost introdus de guvern ca experiment
in sistemul de invatamant. In Belgia, guvernul a implicat parteneri sociali chiar de la inceput,
pentru a dezvolta programe de formare relevante pentru piata muncii.
Romania. In Romania au fost implicate şi alte organizatii, ca de exemplu organizatia neguvernamentală Centrul Educatia 2000+, membru al Soros Open Network Romania.
Activitatea organizaíei neguvernamentale s-a realizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei si
Cercetării şi s-a desfăşurat în principal în etapa de pilotare a unui proiect educaţional care se
ocupă de tinerii dezavantajaţi , program intitulat “ A Doua Sansă”.
Grecia. In Grecia modularizarea este inca in stadiul initial. Cu toate acestea, este vazuta de
majoritatea specialistilor ca cea mai buna metoda de reformare a programelor educationale.
EKEPIS (Autoritatea Nationala de Acreditare), raspunde necesitatii de integrare a
programelor educationale prin intretinerea dualogului social, care a durat un an si a a avut ca
rezultat un sistem de definire a profilelor educationale, profile care nu existau in mod
sistematizat inainte.Pe baza acestor profile, programele de formare vor fi reorganizate,
asigurandu-se ca elevii primesc acreditari pentru cunostintele obtinute. Aceasta se asigura prin
implicarea partenerilor sociali in toate stadiile procesului, de la stadiul initial al definirii
profilelor educationale, la stadiul acreditarii.
Definirea scopului formarii în cadrul modulului.Câteva exemple.
Germania.In Germania, standardizarea modulelor,a fost creată de organismele oficiale:
Camera Centrala de Mestesuguri, Organismul Central pentru Educatie si Mestesuguri si
Institutul Federal pentru Educatie Vocationala si Formare. Aceste module reprezinta calificari
vocationale care fac parte din stagiile de practica. Asa-numitele profile de abilitati sunt
explicitate in Actul de Formare Educationala. Depinde de fiecare tânăr si de fiecare companie
daca va obtine credite pe durata perioadei de practica.
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Belgia.In Belgia, guvernul a dezvoltat module pornind de la profile educationale create de
fonduri de formare sectoriale. Guvernul defineste ce trebuie sa studieze elevii in fiecare
stadiu, dar depinde de reteaua de educatie ca să elaboreze un curriculum şi să decida asupra
metodelor de predare folosite.
Acreditarea.Câteva exemple.
Danemarca.In Danemarca, toti elevii din sistemul de invatamant sunt evaluati initial. Daca
au dejacalificari acestea sunt acreditate. Elevii cu experienta profesionala au, deasemenea,
posibilitatea de a-si evalua si acredita educatia non-formala. In sistemul danez, au fost create
si un numar de calificari partiale. Acestea sunt create si recunoscute de parteneri sociali, si au
ca scop sa ofere elevilor mai motivate de partea practica a formarii posibilitatea de a-si
completa calificarea partiala si de a se intoarce in sistemul de invatamant ulterior. Totusi,
chiar daca aceste calificari partiale sunt recunoscute de partenerii sociali, nu au aceeasi
valoare pe piata muncii ca o calificare generala.
Marea Britanie.Un exemplu de evaluare si acreditare a modulelor in Anglia este Reteaua de
Acreditare si Dezvoltare a Schemei de Evaluare (Award Scheme Development &
Accreditation Network (ASDAN). ASDAN este organizatie pionier de dezvoltare a
curriculumului si un organism de evaluare recunoscut international. Ofera o gama larga de
programme de curriculum si calificari pentru toate profesiile, mai ales pentru grupa de varsta
11-25 ani.Toate programele ASDAN sunt organizate pe module. ASDAN este o inititiativa de
succes dezvoltata si organizata de profesori si lectori, alaturi de o echipa administrative
dedicate si eficienta. Programele si calificarile ASDAN imbina dezvoltarea curriculara bazata
pe activitati cu evaluarea si acreditarea abilitatilor de baza si a altor abilitati personale si
sociale, cu accesnt pe negociere, cooperare si recompensa. Programele sunt centrate pe
student, oferindu-i acestuia posibilitatea negocierii curriculumului, care este modular si bazat
pe activitati. ASDAN este recunoscut si acreditat de DfES (Departmentul pentru Educatie si
Activitati), QCA (Autoritatea pentru Calificari si Curriculum), and CCEA (Consiliul pentru
Evaluare si Examinarea Curriculumului din Irlanda de Nord). (http://www.asdan.co.uk/)
ASET (Aberdeen Skills and Enterprise Training) este un organism national recunoscut de
toate departamentele si agentiile guvernamentale relevante ale Marii Britanii.A luat nastere ca
organism regional de examinare active in anii ’20.Astazi, ASET se ocupa cu oferirea,
asigurarea calitatii si certificarea programelor de formare profesionala.ASET ofera Premii
Nationale pentru Calificari si Premii sustinute de serviciul pentru clienti.Acestea sunt
recunoscute de toate departamentele si agentiile guvernamentale relevante. ASDAN
colaboreaza cu ASET pentru a fi capabile sa ofere cele sase calificari de baza la cele patru
niveluri in centrele ASET.
Grecia.In Grecia autoritatea nationala de acreditare a sistemelor de educatie non-formala este
EKEPIS (Autoritatea Nationala pentru Acreditare); totusi, pentru moment, EKEPIS nu
acrediteaza cunostinte, ci structuri. Aceasta nevoie a fost indeplinita de sectorul privat (prin
centrele de certificare acreditate), care au fost alocate exclusiv autoritatii de acreditare a
cunostintelor si abilitatilor din IT. Diploma obtinuta este formal recunoscuta drept calificare
profesionala, si este necesara pentru aplicantii pentru un post in sectorul public.
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Romania.In Romania, Cadrul National al Calificarilor va face posibil transferul creditelor din
sistemul de formare profesionala catre sistemul de invatamant tertiar sau superior. Ministerul
a alcatuit o serie de cereri pentru recunoasterea diplomelor care atesta competente si calificari
obtinute in precedenta, diplome recunoscute de centre si institutii acreditate.
In multe tari, Ministerul Educatiei este cel care elibereaza diplomele. De multe ori este
implicat si Ministerul Muncii in recunoasterea diplomelor si calificarilor.
Evaluarea sistemului modular. Câteva exemple.
Belgia. In Belgia, guvernul a comisionat o cercetare evaluativa efectuata de doua universitati
in colaborare (Universitatea din Antwerp/ Universitatea Libera din Bruxelles, Universitatea
Catolica din Leuven).
Danemarca.In Danemrca, modularizarea a fost introdusa in programele de formare tehnica in
anul 2000 ca parte a unei reforme majore a sistemului. Reforma si diferitele ei elemente,
incluzand modularizarea, au fost evaluate continuu de Institutul Tehnologic Danez si institutul
Danez de Formare a Profesorilor din Invatamantul Vocational. Scopul evaluarii a fost
diseminarea exemplelor de buna practica si trimiterea unui feed-back Ministerului Educatiei
in ceea ce priveste implementarea reformei.
Dezvoltarea expertizei
In Anglia, ASDAN ofera un cadru de diseminare a informatiei despre noile aparitii in
domeniu si de analizare si discutare a politicilor care se adreseaza tuturor sectoarelor de
formare si educatie. Deasemenea,dezvolta programe şi oferte modulare.

6.2.3

Nivelul institutional

Profesorii/formatorii sunt responsabili pentru punerea in practica a sistemului modular. Pentru
a face acest lucru, ei pot colabora cu alti participanti. Beneficiile acestei colaborari sunt:
•

Schimbul de expertiza si bune practici;

•

Schimbul de informatie si experienta;

•

Detectarea oportunitatilor in cadrul companiilor;

•

Clarificarea nevoilor companiilor din apropierea sectorului institutiilor de formare si
educatie profesionala;

•

Clarificarea scopurilor institutiilor de formare si educatie profesionala;

•

Facilitarea colaborarii intre companii si institutiile de formare si educatie profesionala;

•

Ajutarea studentilor in probleme care le pot impiedica accesul pe piata muncii;

•

Folosirea efectelor sinergiei;

•

Evitarea formarii si educarii paralele a aceluiasi continut.

Chiar daca este este necesara sau cel putin recomandata pentru multe aspecte ale
modularizarii, colaborarea poate intampina si unele probleme:
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•

Natura organizatiilor si profesionistilor care doresc sa colaboreze poate fi foarte diversa,
din punctul de vedere al: culturii institutionale, ideologiei, modalitatii de lucru, scopuri si
obiective, misiune, reguli de urmat, grad de putere si autoritate etc.;

•

Cand diverse grupuri profesionale sunt implicate pot intervene competitia si rivalitatea;

•

Din cauza constrangerilor de timp;

•

Cand nu este garantata existenta proiectului/schemei/organizatiei (finantarea este de
multe ori garantata pe termen scurt si multe organizatii depend in mare masura de
finantari externe);

•

Cand sunt derulate simultan prea multe proiecte sau initiative.

Abordari posibile
Un parteneriat de colaborare poate fi dezvoltat daca sunt prezente urmatoarele elemente
(Gray, 1989):
• O definire comuna a problemei;
• Un angajament de colaborare;
• Existenta participantilor legitimi;
• Resurse (timp, bani).
Strategii avansate legate de continut:
•

Explicitarea scopurilor comune ale colaborarii (de ce trebuie sa lucram impreuna si cum
putem bneficia cu totii de acest lucru?);

•

Explicarea scopurilor si intereselor fiecarui partener;

•

Facilitarea contactului personal si a schimbului de idei;

•

Pastrarea angajamentelor si a responsabilitatilor;

•

Garantarea suportului pentru partea de management a organizatiei;

Strategii la nivel practic:
•

Stabilirea regulilor colaborarii;

•

Planificarea intalnirilor, formale si informale;

•

Punerea la dispozitia persoanelor si organizatiilor colaboratoare a resurselor pentru
atingerea scopurilor colaborarii;

•

Primirea de fiecare participant a unor sarcini realiste;

•

Determinarea unor scopuri realiste ale colaborarii (fezabile si cu rezultate vizibile);

•

Determinarea unui plan de activitati;

•

Transformarea colaborarii in subiect de reflectie;

•

Desemnarea unei persoane responsabile procesului de colaborare;
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•

Angajarea unui partener extern care poate ghida procesul de colaborare (prin strangerea
oamenilor, crearea unei atmosfere bune, inlaturarea tensiunilor dintre grupuri, desemnarea
activitatilor ulterioare etc.).

Crearea unui mediu de studiu in care competentele pot fi dobandite prin practica.
Cateva exemple:
Danemarca.In Danemarca, unele colegii profesionale au creat un mediu nou de studiu pentru
participanti, in colaborare cu firmele de arhitectura.
Marea Britanie.In Marea Britanie, modulele ASDAN contin o provocare sau o serie de
provocari. Provocarile sunt bazate pe activitati si implica o sarcina sau o serie de sarcini,
aceasta dand cursantilor posibilitatea dezvoltarii de competente prin activitati practice.
Cursantilor li se cere sa aduca o proba a indeplinirii acestor sarcini. Aceasta activitate este
moderata si verificata intern in fiecare centru (scoala sau colegiu) si extern de coordonatorii
regionali ASDAN. Cursantii isi pot alege sarcinile dintr-o serie module diferite si la cel mai
inalt nivel le sunt acordate premii pentru a-i departja de colegii lor.
Crearea unor solutii de a-i ajuta pe cursanti sa depaseasca anumite probleme personale
Belgia.In Belgia au fost create scheme in domeniul social pentru a sustine si asista cursantii
confruntati cu astfel de probleme. De exemplu, au fost create programe pregatitoare pentru a-i
ajuta pe tineri sa ia contact cu propriile calitati si competente si sa ii ajute in luarea deciziilor
profesionale. Au fost create programme in colaborare cu companii din domeniul social sau cu
organizatii non-profit.
Profesionalizarea profesorilor si formatorilor
Se asteapta de la profesori si formatori indeplinirea unei multitudini de sarcini (formarea
tinerilor, plasarea cursantilor). In acest timp, ei insisi pot beneficia de ajutor (mai ales
formatorii tineri, fara multa experienta in formarea tinerilor dezavantajati). Acest ajutor poate
veni de la un alt profesor sau formator, expert in domeniu. Prin schimbul de experienta,
informatii, bune practici etc., profesorii si formatorii isi pot imbunatati lucrul cu tinerii
dezavantajati.
Un exemplu finlandez.Intr-o regiune finlandeza numita Etela-Savo, grupuri de 2-4 persoane
sunt formate in cadrul institutelor profesionale superioare. Scopul este ca membrii grupului sa
se sustina reciproc in dezvoltarea si innoirea predarii. In aceeasi regiune sunt create retele in
jurul unor teme (de exemplu promovarea unei culturi a colegialitatii, cresterea calitatii).
Profesionistii se pot inscrie si ei in aceste retele.Se asteapta ca ei sa participe activ in cadrul
retelei prin procurarea de idei, cunostinte, experienta si abilitati si sa fie pregatiti sa le
primeasca de la ceilalti. (Site-ul proiectului in finlandeza: www.eskoulutus.com)
Adunarea de expertiza din diferite domenii. Cateva exemple:
Danemarca.In Danemarca, colegiile vocationale coopereaza cu scolile pentru a stabili
scheme de colaborare intre cele doua institutii.
http://www.inclusivemodules.eu

36

Dimensiuni
Marea Britanie.In Anglia, Programul de Marire a Flexibilitatii (IFP) a creat un parteneriat
intre colegii de educatie continua si oportunitati de studiu prin munca pentru grupa de varsta
14-16 ani, permitandu-le colegiilor de educatie continua formarea de parteneriate cu scoli si
alti agenti. Au luat nastere in jur de 290 de parteneriate, mai ales intre colegii si scoli. Exista
cel putin un parteneriat in fiecare Consiliu Local Pentru Educatie si Formare, si cercetarile
initiale indica implicarea a aproximativ 2000 de scoli si 90000 de elevi.
Grecia.In Grecia, formatorii informali trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare
academica si experienta de predare cerute de EKEPIS (Autoritatea Nationala de Acreditare) si
sa faca parte din registrul EKEPIS. In acest registru sunt inscrisi aproximativ 15000 de
formatori calificati, care in prezent au inceput pregatirea in educatia adultilor. EKEPIS
planuieste sa asigure astfel calitatea personalului implicat in educatia vocationala informala
fara sa il inscrie intr-un sistem rigid de evaluare continua.
Portugalia.In Portugalia, Programul Integrat pentru Educatie si Formare (PIEF) rezulta dintro colaborare la nivel regional intre 4 institutii publice: Planul pentru preventia si eradicarea
abuzului infantil si abandonului scolar (responsabil de identificarea si rezolvarea problemei),
Directia Generala pentru Educatie, responsabila de numirea profesorilor, Securitatea Sociala,
responsabila de oferirea sprijinului social si financiar si Institutul pentru Munca si Formare
Profesionala, responsabil de activitatile de formare si oferirea cursurilor practice.

6.2.4

Nivelul individual

La nivel individual se recomanda colaborarea a cel putin trei persoane: cursantul,
indrumatorul si formatorul de la institutia pentru educatie profesionala si formare. Ei pot
beneficia din colaborare pentru:
•

Dezvoltarea unui program coerent si individualizat pentru cursant,

•

Plasarea cursantului intr-o companie potrivita acestuia;

•

Evaluarea cursantului.

Acesta retea este vitala pentru crearea unui mediu de studiu puternic, in care cursantul sa se
simta motivat si sa aiba multe posibilitati de studiu, astfel incat obtinerea calificarii sa fie un
scop realist.
Abordări posibile
Cursantul nu primeste ajutor doar de la profesor/formator si indrumator.Reteaua la
nivelindividual poate fi extinsa si la alte persoane. In primul rand, reteaua poate fi extinsa la
cei mai apropiati colegi ai cursantului. Desi, deobicei este numit un indrumator formal, acesta
nu este singurul care ofera sprijin cursantului. Cursantul primeste deobicei si ajutor informal
din partea colegilor de la locul de munca si din partea celorlalti cursanti. Pe de alta parte,
cursantul este si un membru activ si contribuie la comunitatea de studiu. El/ea poate raspunde
profesorului/formatorului, indrumatorului, colegilor de la locul de munca si celorlalti cursanti
despre program, metode de lucru, cunostinte, competente si abilitati folosite.
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Angajatorul sau indrumatorul are sarcina de a sprijini cursantul in timpul plasarii
profesionale, invatandu-l tehnici profesionale. Prin aceasta sarcina el/ea poate invata de la
profesori/formatori cum poate forma un tanar, mai ales dintr-un mediu dezavantajat.
Angajatorii nu sunt intotdeauna constienti de posibilele abordari de formare sau de
problemele specifice care pot aparea in timpul perioadei de formare.
Angajatorul/indrumatorul poate fi sprijinit si de consultanti de la locul de munca (cum se
intampla cu fondurile sectoriale pentru formare in Belgia, Franta, Olanda, Marea Britanie).
Angajatul poate da feedback cursantului si formatorului despre performantele profesionale ale
cursantului (incluzand atitudini si comportamente sociale), despre metodele de lucru si despre
programele educationale.
Plasarea cursantului intr-o firma
Belgia.In Belgia, agentiile locale de plasare a fortei de munca sunt implicate in ajutarea
tinerilor sa isi gaseasca un program de practica si ghidarea lor pe piata muncii. Colaborarea
intre institutul de formare si agentia locala de plasare a fortei de munca creste sansele
cursantului de a-si gasi un loc de munca potrivit.
Auto-evaluarea asistata
Belgia. Auto-evaluarea ofera tanarului controlul asupra propriului proces de evaluare si
asupra rezultatului acestui proces. Datorita caracteristicilor deosebite ale acestui grup-tinta a
educatiei profesionale, aceasta auto-evaluare trebuie sustinuta de un profesionist, indrmatorul,
angajatorul sau formatorul. In Belgia, departamentul pentru educatie desfasoara un proiect
numit JANUS (sprijinit de EFS), in care acest tip de auto-evaluare este dezvoltat metodologic
si introdus in unele scoli profesionale. (site-ul proiectului in olandeza:
http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/projecten_janus.htm)
Evaluarea externa a cursantului
Flandra.In Belgia, un cursant trebuie sa sustina un examen pentru obtinerea unei calificari.
Aceasta se intampla deobicei in prezenta unui reprezentant al unui comitet de invatamant.
Acea persoana evalueaza competentele cursantului impreuna cu reprezentantul institutului de
formare.
Sprijinirea angajatorului
Flandra.In Belgia, fondurile sectoriale pentru formare ofera sprijin financiar si asistenta
angajatorilor individuali care formeaza tineri dezavantajati. Un angajator primeste, de
exemplu, compensatii financiare pentru cheltuielile legate de munca.

6.2.5

Nivelul individual

La nivel individual se recomanda colaborarea a cel putin trei persoane: cursantul,
indrumatorul si formatorul de la institutia pentru educatie profesionala si formare. Ei pot
beneficia din colaborare pentru:
•

Dezvoltarea unui program coerent si individualizat pentru cursant,
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•

Plasarea cursantului intr-o companie potrivita acestuia;

•

Evaluarea cursantului.

Acesta retea este vitala pentru crearea unui mediu de studiu puternic, in care cursantul sa se
simta motivat si sa aiba multe posibilitati de studiu, astfel incat obtinerea calificarii sa fie un
scop realist.
Abordări posibile
Cursantul nu primeste ajutor doar de la profesor/formator si indrumator. Reteaua la
nivelindividual poate fi extinsa si la alte persoane. In primul rand, reteaua poate fi extinsa la
cei mai apropiati colegi ai cursantului. Desi, deobicei este numit un indrumator formal, acesta
nu este singurul care ofera sprijin cursantului. Cursantul primeste deobicei si ajutor informal
din partea colegilor de la locul de munca si din partea celorlalti cursanti.Pe de alta parte,
cursantul este si un membru activ si contribuie la comunitatea de studiu. El/ea poate raspunde
profesorului/formatorului, indrumatorului, colegilor de la locul de munca si celorlalti cursanti
despre program, metode de lucru, cunostinte, competente si abilitati folosite.
Angajatorul sau indrumatorul are sarcina de a sprijini cursantul in timpul plasarii
profesionale, invatandu-l tehnici profesionale. Prin aceasta sarcina el/ea poate invata de la
profesori/formatori cum poate forma un tanar, mai ales dintr-un mediu dezavantajat.
Angajatorii nu sunt intotdeauna constienti de posibilele abordari de formare sau de
problemele specifice care pot aparea in timpul perioadei de formare.
Angajatorul/indrumatorul poate fi sprijinit si de consultanti de la locul de munca (cum se
intampla cu fondurile sectoriale pentru formare in Belgia, Franta, Olanda, Marea Britanie).
Angajatul poate da feedback cursantului si formatorului despre performantele profesionale ale
cursantului (incluzand atitudini si comportamente sociale), despre metodele de lucru si despre
programele educationale.
Plasarea cursantului intr-o firma
Belgia.In Belgia, agentiile locale de plasare a fortei de munca sunt implicate in ajutarea
tinerilor sa isi gaseasca un program de practica si ghidarea lor pe piata muncii. Colaborarea
intre institutul de formare si agentia locala de plasare a fortei de munca creste sansele
cursantului de a-si gasi un loc de munca potrivit.
Auto-evaluarea asistata Belgia.
Auto-evaluarea ofera tanarului controlul asupra propriului proces de evaluare si asupra
rezultatului acestui proces. Datorita caracteristicilor deosebite ale acestui grup-tinta a
educatiei profesionale, aceasta auto-evaluare trebuie sustinuta de un profesionist, indrmatorul,
angajatorul sau formatorul. In Belgia, departamentul pentru educatie desfasoara un proiect
numit JANUS (sprijinit de EFS), in care acest tip de auto-evaluare este dezvoltat metodologic
si introdus in unele scoli profesionale. (site-ul proiectului in olandeza:
http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/projecten_janus.htm)
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Evaluarea externa a cursantului
Flandra.In Belgia, un cursant trebuie sa sustina un examen pentru obtinerea unei calificari.
Aceasta se intampla deobicei in prezenta unui reprezentant al unui comitet de invatamant.
Acea persoana evalueaza competentele cursantului impreuna cu reprezentantul institutului de
formare.
Sprijinirea angajatorului
Flandra.In Belgia, fondurile sectoriale pentru formare ofera sprijin financiar si asistenta
angajatorilor individuali care formeaza tineri dezavantajati. Un angajator primeste, de
exemplu, compensatii financiare pentru cheltuielile legate de munca.

6.3

Evaluare

6.3.1

Introducere

Această secţiune se focalizează pe un set de metode potrivite pentru a evalua competenţe
sociale.
Competenţele sociale nu pot să fie evaluate aşa cum sunt calificăţrile profesionale. Au fost
caracterizate ca fiind intangibile
(nu sunt concrete) subiective, personale şi intermediare. Sunt rezultate reale care au un impact
pozitiv asupra dezvoltării tinerilor.
Beneficiile pe care le avem atunci când evaluăm competenţe sociale într-un modul pot să fie
substanţiale iar rezultatele în comportamentul social pot să fie relevante in măsurarea
progresului pentru tipuri diferite de tineri care aparţin acestor grupuri dezavantajate. Cei care
se dovedesc că au succes în acest domeniu în mod probabil reuşesc să obţină şi calficările
necesare pentru o meserie. Motivaţie crescută, încredere în sine, stimă de sine sunt exemple
bune pentru descrierea categoriilor de competenţe sociale. Acestea pot să includă şi realizări
în ceea ce priveşte abilităţle interpersonale, abilităţi analitice, managementul timpului sau
rezolvare se probleme. Indicatorii sociali sunt mijloacele prin care este posibil să măsurăm
dacă comportamentele sociale s-au obţinut.Competenţele sociale ar putea să fie clasificate
după cum urmează:
1. Competenţe de bază
Competenţe de bază pot să fie clasificate după cum urmează: (1) abilităţi cheie pentru
muncă ca şi achiziţie de abilităţi de bază, limbaj şi comunicare; (2)ablităţi atitudinale
(motivaţie, incredere în sine şi stimă de sine); (3) abilităţi personale ( punctualitate,
prezenţă personală) şi (4)abilităţi practice (abilitatea de a completa o cerere).
2. Competenţe specifice grupului tintă
ompetenţe specifice grupului tintă sunt acelea care sunt relevante grupurilor particulare
(ex.omani cu diabilităţi,oamenii străzii,etc)
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6.3.2

Nivel sistemic

Posibilitatea de transfer al creditelor
Foarte des tinerii tind să renunţe la educaţia formală mai devreme si/sau sa nu isi termine
educatia vocationala si studiile. Uneori renunţă intr-un stadiu destul de avansat sau opteaza
pentru un alt tip de educatie. In multe state europene nu primesc nici o recunoastere a ceea ce
au parcurs pana atunci, din moment ce doar studiile incheiate cu un exam luat le aduce in final
o diploma. Posibilitatea de transfer al creditelor nu exista.Cursurile neincheiate nu au nici o
valoare pe piata muncii.
Posibile abordări
Piata muncii are cerinte tot mai mari, iar flexibilitatea si polivalenta sunt atribute necesare si
fundamentale in cariera profesionala.Daca ar fi posibila obtinerea creditelor din frecventarea
anumitor cursuri, mai tarziu aceste credite ar putea influenta intrarea tinerilor pe piata muncii.
Uneori tinerii nu sunt considerati dezavantajati in sensul larg al cuvantului, ci nepregatiti la
nivel personal sa inceapa un stagiu stabil de ucenicie. Un sistem impartit in module le-ar da
sansa sa isi foloseasca studiile mai tarziu in viata.
Cazul belgian.In Belgia se considera, in general, ca, prin module, tinerii ar trebui sa obtina
calificari care sa le faciliteze accesul pe piata muncii. De aceea, se considera necesara
inregistrarea competentelor tinerilor.O posibilitate ar fi completarea unor fise electronice.
Ideal ar fi ca aceste dosare electronice sa fie integrate in portofolii electronice si astfel fiecare
calificare sa fie dovedita prin documente. Depinde de scoli felul in care vor decide sa
inregistreze performantele, dar fiecare scoala din sistemul pe module este obligata sa evalueze
studentul la sfarsitul fiecarui modul.
Cazul portughez.In Portugalia este implementata o noua politica guvernamentala in
domeniul educatiei, numita “Novas Oportunidades” (“Noi Oportunitati”), la cererea
Ministerului Educatiei. Se doreste realizarea unui transfer mai bun al rezultatelor obtinute mai
ales de tinerii dezavantajati, si, deasemenea, creeaza noi oportunitati pentru adulti, in vederea
recunoasterii, validarii si certificarii competentelor non-formale. Prin aceasta abordare noua,
guvernul portughez permite studentilor sa isi schimbe directia de studiu fara sa isi piarda
creditele deja obtinute. Aceasta se va realiza printr-un process de echivalare sau mechanism
de recunoastere a competentelor acumulate.
Cazul german.In cazul german calificarea depinde de angajatori si de tinerii insisi daca vor
decide sau nu sa obtina credite pentru completarea cu success a modulelor. Deobicei, firmele
refuza propunerea de a oferi participantilor credite pe durata unei perioade de practica, din
moment ce creditele pe durata nu au sens daca participantii nu reusesc sa treaca examenul prin
care ele se incheie.Cand tinerii urmeaza module de cursuri pre-vocationale, ei obtin cunostinte
si abilitati si isi imbunatatesc experienta si competentele. Aceasta ii ajuta sa isi administreze
cu success perioada de prectica si ar trebui luate in considerare de angajatorii care ii
incadreaza pe acesti tineri.
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O problemă de standarde şi evaluare
Modularizarea dă tinerilor posibilitatea de a opta pentru un alt tip de educatie sau de a-şi
imbunatati CV-ul. Modularizarea functioneaza doar daca modulele sunt evaluate. Avem
nevoie de evaluare pentru a verifica procesul de învatare, competenţele si abilităţile obtinute
de elevi si, in consecinta, de a avea posibilitatea certificarii cunostintelor si competentelor
obtinute. Evaluarea este importanta pentru a confirma obtinerea anumitor competente si
abilitati. Unul din rolurile evaluari mai este si acela de a identifica schimbarile la nivel
cognitive, psihomotor si afectiv, si daca acestea corespund scopurilor definite initial.
Posibile abordări
Credibilitatea modulelor inseamna si recunoasterea importantei rezultatelor pentru cei
implicati. De aceea, modulele trebuie realizate la un anumit nivel de calitate. Astfel,
institutiile de invatamant trebuie sa trimita evaluarea. Tot acestea imbunatatesc validarea si
recunoasterea capacitatilor lor de unitati de invatamant. Pentru a oferi certificari de orice
valoare, abilitatile si competentele trebuie sa fie obtinute in functie de anumiti parametri si
reguli stipulati de unitatile de invatamant.
In Portugalia, de exemplu, un astfel de organ este Instituto para a Qualidade na Formação(
Institutul pentru Calitatea Educatiei), responsabil si de recunoasterea si acreditarea institutiilor
de invatamant si institutie publica dependenta de Ministerul Muncii si Securitatii Sociale. In
alte tari, guvernul este cel care monitorizeaza calitatea invatamantului si unitatilor de
invatamant.
Recunoasterea modulelor pe piata muncii
Chiar dacă fiecare modul este acreditat, valoare acreditarii pe piata muncii poate fi pusa la
indoiala. Angajarea pe un anumit post va depinde de cat de relevanta aceasta acreditare va fi
pentru angajator si nevoile sale.Atata timp cât angajatorii nu preţuiesc foarte mult aceste
calificări, beneficiile pentru tinerii în cautare de loc de munca sunt mici.Dar chiar si când
modulele acreditate sunt recunoscute, ele nu au aceeasi valoare ca o calificare propriu-zisa.
Cu toate acestea, calificarile parţiale ii pot ajuta pe tineri să ia contact cu piaţa muncii la un
nivel de slabă sau medie calificare. Totusi, exista pericolul ca angajatorii să susţină calificarile
partiale pentru a pastra salariile mai scazute.
Abordari posibile
In anumite contexte conceptual de modularizare este strans legat de profilurile vocationale,
sau de caracteristici identificate cu ocupatii specifice anumitor tari.
Exemplul Greciei: in Grecia, una din institutiile care se ocupa cu acreditarea este EKEPIS
(Centrul pentru acreditarea educatiei vocationale). Noul sistem işi propune să creeze nivele de
cunoştinţe şi competenţe pentru fiecare profil ocupational; astfel, fiecare individ ar fi capabil
sa identifice abilitatile care ii lipsesc pentru a ajunge la urmatorul nivel de competenta, si, in
acest sens, sa aleaga acele module care ii vor completa profilul. In acest sistem, modulele isi
propun sa fie metoda prin care angajatii si somerii sa isi adauge in CV cunostintele si
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abilitatile corespunzatoare fiecarui nivel de competenta vocationala. Astfel, indivizii au
posibilitatea de a-si crea un portofoliu de abilitai cu care sa intre pe piata muncii, eventual cu
ajutorul serviciilor de consultanta care sa ii informeze in legatura cu imbunatatirea CV-ului.
Exemplul Germaniei In Germania, calificarile partiale nu au deobicei multa valoare pe piata
muncii. Totusi, exista o rezistenta puternica impotriva abordarilor de a recunoaste calificarile
partiale, din moment ce stagiile traditionale de practica servesc unei functii sociale, iar
salariile sunt fixate prin tarife. De aceea, calificarile partiale sunt acceptate doar in cazul
educatiei pre-vocationale si stagiilor de practica.
Standardizarea certificatelor
Nu este suficient doar să obţii abilităţi şi calificări, ci şi să dai dovada acestora prin certificări.
Aceasta se aplică şi abilităţilor sociale şi personale, care devin tot mai apreciate astazi.
Problema este ca angajatorii nu vor recunoaşte certificările dacă acestea iau forme prea variate
pe piaţa muncii. Certificarile nu au nicio valoare daca angajatorul potenţial nu afla imediat ce
se afla in spatele lor.
Abordări posibile
Este deci important să existe o formă comună folosită şi recunoscută. Standardizarea
certificatelor îi poate deci ajuta pe tineri să se integreze pe piaţa muncii.
Exemplul Portugaliei.Pentru reglemantarea certificarilor a fost introdus Sistema Nacional de
Certificação Profissional (Sistemul National de Certificare Profesionala), care certifica
institutiile care elibereaza Certificatul de Aptitudini Profesionale – CAP (Certificado de
Aptidão Profissional.Acest certificat reprezinta o coroborare a competentelor, abilitatilor si
studiilor. Ajuta la integrarea tinerilor dezavantajati pe piata muncii. Ca si in cazul adultilor,
tinerii care nu si-au incheiat studiile vocationale cu un rezultat pozitiv sau au abandonat
scoala pot primi cel putin o certificare care sa ateste timpul pe care la-u petrecut in sistemul de
invatamant.
Exemplul Europei: La nivel european se incearca pe scara larga atragerea de mecanisme prin
care sa se obtina mai multa transparenta a calificarilor profesionale si o imbunatatire a
mobilitatii angajatilor pe teritoriul Europei.Prin EUROPASS cetatenii isi pot dovedi
competentele si abilitatile profesionale.

6.3.3

Nivel instituţional

Modalităţi de evaluare
Sunt cunoscute mai multe tipuri de înregistrare a performanţei:
•

Evaluarea formativă – o formă de evaluare bazată pe evidenţierea studiilor individului;

•

Evaluarea sumativă – este obţinută pentru obtinerea unei înregistrări a ceea ce o persoana
a obţinut pentru o varietate de scopuri.

Evaluarea formativă şi cea sumativă pot lua forma unei evaluari continue care utilizeaza mai
ales observaţia.Poate fi orientata exclusiv catre certificarea in scopuri sumative.
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In evaluarea tinerilor ar trebui sa fie urmarite competentele de baza, competentele-cheie si
nivelul urmarit.Abilitatile sociale nu pot fi uitate pentru ca sunt esentiale in lucrul cu
competentle tehnice si practice. Trebuie spus ca unele metode sunt mai potrivite unor anumite
tipuri de module decat altele.
Evaluarea se poate realiza in diferite stadii ale studiului sau modulelor: la inceput, cand se
evalueaza cunostintele studentilor si se determina strategiile de adoptat pe parcursul perioadei
de formare; la mijlocul modulului, pentru a se realiza progresele realizate si pentru a se
prevedea eventuala reorientare a strategiilor si schimbarea procedurilor; la sfarsit, pentru a se
sti daca abilitatile si cunostintele au fost sau nu dobandite temeinic de studenti.
Abordări posibile
In programele pre-vocationale şi vocationale din toate ţările sunt folosite diverse metode.
Unele folosesc un examen alcătuit din două părţi, una practica, şi una teoretica. Altele propun
un interviu prin care pot fi verificate cunostintele legate de procesul muncii. In cadrul
modulelor este folosita deobicei o gama intreaga de metode Modulele la acest nivel sunt
rareori incheiate printr-un simplu examen sau testare finala.Acestea ar pune prea multa
presiune pe participanti, care nu reusisera in cadrul examenelor de acest tip din alte forme de
inavatamant.Ar trebui evaluat nu numai rezultatul, ci si intregul proces de rezolvare a
problemelor si gasire a solutiilor.
Problema evaluatorilor
Testele scrise corectate de persoane care nu au legatura directa cu elevul sunt in general
considerate mai obiective, dar sunt respinse in cazul tinerilor dezavantajati, pentru ca pot fi
intimidante si pot san u reflecte ceea ce tanarul poate realiza de fapt.In schimb, se cauta o
evaluare continua de o persoana foarte apropiata de student. In acest context, subiectivitatea
poate fi mai obiectiva decat s-ar crede. Mai ales pentru ca ne asteptam ca profesorii sa se
comporte profesional si sa fie capabili sa faca o evaluare a competentelor tinerilor
dezavantajati.
Cazul Marii Britanii: In Marea Britanie, tendinţa în educaţie este de a realiza evaluarea
formativa pe baza celei continue. Avantajul acestei proceduri este ca ia in cinsiderare si
dezvoltarea studentului. Aspectul negative al acestui tip de evaluare poate fi dificultatea
evaluatorului de a separa comportamentul ambivalent de copmpetentele ocupationale.Cu alte
cuvinte, judecata evaluatorului poate fi afectata pozitiv sau negative, in functie de relatia
acestuia cu sudentul.
Evaluarea în mediul profesional
Angajatorii sunt preocupati în primul rând de problemele companiilor si nu se considera
responsabili de educatia si formarea angajatilor. O problema este deci de a face ca problemele
firmei sa fie afectate cat mai putin de concepte complicate. Acestea solicita prea mult timp si
pot duce la reducerea motivatiei si implicarii din partea firmelor. Mesajul este clar: “Totul
trebuie sa fie simplificat” atunci cand evaluarea este realizata ca o forma de colaborare intre
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mediul profesional si institutiile de invatamant. Aceleasi cereri exista si in cazul certificarii,
care ar trebui sa fie clara si usor de inteles, evitand textele lungi.
Abordări posibile
Acolo unde înregistrarea performanţelor oamenilor este realizată de supervizorii sau
formatorii companiei, costurile suportate de companie ar trebui sa fie mai mici. O modalitate
de a reusi aceasta este folosirea unor instrumente standardizate. Desfasurate intr-o maniera
intelegatoare si fara sa consume prea mult timp, inregistrarile performantelor implica anumit
avantaje si pentru angajatori, pentru ca ele fac vizibile abilitati, competente si practici deja
dobandite, si pot alege astfel persoana cea mai potrivita pentru un anumit post.
Exemplu: Cazul Belgiei.In sistemul de invatamant in care studentii combina doua zile de
studiu in scoala cu trei zile de practica intr-o companie, acestia isi noteaza intr-un jurnal tot
ceea ce fac in acea companie.Angajatorul sau mentorul isi poate adauga comentariile,
exprimandu-si astfel satisfactia in legatura cu progresul studentului sau punctand eventualele
probleme.
Monitorizarea calităţii
Verificarea efortului si rezultatelor programului ar trebui sa asigure monitorizarea calitatii
invatamantului. Ar trebui sa se puna mai mult accent pe calitatea procesului de invatamant
pentru fiecare individ in parte, dar si pe calitatea programelor folosite.
Abordări posibile
Programele de invatamant trebuie adaptate grupului-tinta.âCalitatea invatamantului nu poate
fi asigurata doar prin masurarea rezultatelor, ci si prin extinderea monitorizarii si verificarii la
intregul sistem de invatamant. Aceasta include si calitatea evaluatorilor. Persoana care ii va
evalua pe tineri trebuie sa fie pregatita pentru aceasta. Evaluarea este importanta pentru a
confirma obtinerea unor competente sau abilitati. O alta functie a evaluarii este aceea de a
identifica schimbarile la nivel cognitiv, psihomotor si afectiv, si daca acestea corespund
scopurilor definite initial.
Cum se realizează evaluarea
Criteriile si metodele de evaluare nu trebuie văzute ca bariere de tineri, ci trebuie sa le
trezeasca dorinta si motivatia de a învăţa. Trebuie să se ţină cont de faptul ca ei au intampinat
deja probleme in sistemul de evaluare din invatamantul formal au obligatoriu. Deobicei
tinerilor dezavantajati nu le place sa fie evaluate.De aceea, modalitatea de evaluare trebuie
aleasă în functie de caracteristicile grupului-tinta.
Abordări posibile
Dacă grupul-ţintă este evaluat în mod tradiţional, acesta poate fi dezavantajat. Din acest
motiv, evaluarea trebuie realizată cât mai subtil, în unele cazuri astfel încât elevii sa nu isi dea
seama ca sunt evaluati. In acest sens, in evaluarea elevilor trebuie să se ia in considerare ce au
invatat pana in acel moment, cum au folosit ceea ce au invatat si daca si-au imbunatatit sau
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dezvoltat competentele sau daca au dobandit altele noi.Profesorul poate evalua elevii prin
observatie sau prin activitati practice, prin care le poate verifica competentele.
Şanse de evaluare
Crucial pentru intregul sistem al modulelor pare a fi succesul tinerilor dezavantajati.
Evaluarea ar trebui sa ofere participantilor oportunitatea de a-si verifica realizarile si
minusurile si de a reflecta asupra activitatii lor.
Abordări posibile
Evaluarea este o parte integranta a procesului de formare, si, de aceea, ar trebui sa se puna
accent pe relatiile interpersonale intre studenti si profesori, comunicarea intre participanti,
sistemul de lucru si nivelul de cunostinte si abilitati. Implicarea tinerilor in procesul de
evaluare ar putea sa ii inzestreze pe acestia cu mai multa autonomie si responsabilitate.
Exemplul Danemarcei: Dupa completarea unui model de cinci saptamani, studentii danezi
sunt evaluate, iar obiectivele obtinute sunt descrise in planul educational. Pentru fiecare
student este realizat un card personal, astfel incat acesta sa poata vedea cat a realizat din
obiectivele din planul educational. Testarea este atat formativa (de exemplu un dialog intre
student si profesor), cat si sumativa (prin testarea de la sfarsitul modulului). Scopul este de a
se vedea daca studentul este capabil sa continue si in modulul urmator. Rezultatele testarii
sunt trecute in cardul electronic “Elev plan”, prin care elevii isi pot monitoriza progresele.
Riscurile evaluării
Pentru tinerii dezavantajati programele de studiu pot fi intimidante sau dificile. Evaluarea
include intotdeauna riscul demotivarii prin esecul repetat. Dacă se pune prea mult accent pe
evaluare, exista su riscul de a structura intreg cursul astfel incat sa se concentreze mai ales pe
invatarea pentru testare. Bineinteles ca si tinerii sunt de acord cu certificarile si cu obtinerea
unei dovezi a ceea ce au realizat. De aceea, evaluarea trebuie sa existe, dar nu trebuie sa
domine procesul de formare.
Abordări posibile
Evaluarea in cazul tinerilor dezavantajati trebuie sa se concentreze intotdeauna pe un
feedback pozitiv, mai degraba decat pe aspectele negative si pe minusuri.Inteleasa in acest
sens, evaluarea poate fi o componenta valoroasa a motivarii. Foarte important este ca
rezultatul evaluarii sa devina o critica constructiva si sa promoveze dezvoltarea personala,
sociala si profesionala a tinerilor. Daca evaluarea este pozitiva, tinerii pot deveni mai motivati
pentru a-si continua studiile, in caz contrar poate avea efectul invers. Daca evaluarea este
perceputa ca negativa, tinerii pot deveni prea frustrati pentru a-si continua studiile sau pot
avea performante mai slabe in modulele viitoare.
Cum se poate evita stresul:
Daca evaluarea a fost negativa sau foarte stresata, ea poate genera ostilitatea tinerilor in a
continua studiul sau inhibarea acestora in a acumula noi cunostinte si abilitati. Momentul
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evaluarii poate crea o incordare emotionala si psihologica, ce poate duce la stress. Pentru a
evita stresul din timpul evaluarii, scopurile evaluarii trebuie clarificate si explicate de la
inceput. Este important ca accentul sa cada pe progresele obtinute. Evaluatorii ar trebui sa
realizeze feedback-ul astfel incat sa sublinieze aspectele pozitive, si nu pe cele negative,
considerand minusurile ceva ce se poate imbunatati in viitor. Trebuie folosit un limbaj pozitiv
si evaluarea sa se desfasoare intr-un mediu relaxat.
Problema certificarii
Intrebarea este dacă modulele ar trebui incheiate prin eliberarea unei diplome sau nu.
Practicienii sunt in marea lor majoritate de acord cu oferirea de certificari tinerilor pentru ceea
ce au obtinut. Este considerat foarte important pentru imaginea de sine ca abilitatile lor
sociale, personale si profesionale sa fie certificate.Deasemenea, aceasta da forma acestui tip
de invatamant.Discutiile pornesc de la felul in care ar trebui acordate certificarile. Unii prefera
ideea formulei textului scris, in timp ce altii sustin formele standardizate.
Abordări posibile
Una din posibilitati este notarea. Totusi, notele pot avea un efect negativ asupra motivarii.
Unele opinii spun ca tinerii ar trebui să primeasca o evaluare scrisa detaliata fara note sau
calificative. Evaluarile scrise au sens deoarece ofera informatii detaliate si importante despre
fiecare tanar. Tinerii insisi prefera o combinatie intre note si aprecierile scrise. Decizia ar
trebui deci bazata pe ceea ce este mai folositor pentru individ, si tinerii ar trebui sa participe la
propria evaluare.
Alte opinii:O alta opinie spune ca formarea prin module ar trebui sa aibe un caracter mai putin
formal, care sa o diferentieze de invatamantul traditional sau obligatoriu. Soluţia ar putea fi
optarea pentru o evaluare mai degraba calitativa, mai degraba decat cantitativa. Optarea
pentru abordarea calitativa are avantajul de a nu incarca prea mult studentii cu teste orale si
scrise. Evaluarea poate fi obtinuta prin activitati practice, grupuri de lucru, jocuri, folosirea
materialelor pedagogice, discutii pe marginea subiectelor, observatii sau aplicarea activa si
demonstrativa a metodelor astfel incat sa ii stimuleze si motiveze pe studenti sa invete in
continuare.

6.4

Integrare

6.4.1

Introducere

Formarea profesională ca şi educaţtia generală se constituie ca etape de importanţă majoră în
ceea ce priveşte alegerea carierei. Cu toate că educaţia permanentă capătă tot mai mare
relevanţă în zilele noastre,trebuie să afirmăm că există etape critice în construirea carierei.
Poate că cea mai importantă este tranziţia de la şcoală la muncă.Tinerii care aparţin de
categorii defavorizate experimentează o tranziţie foarte dificilă şi trebuie să depăşească
numeroase obstacole. Pentru muşti tineri nu este vorba numai de integrare în viaţa
profesională ci şi în societate în general. Această secţiune prezintă diverse modalităţi de
integrare a acestora.Intentiile de integrare se corelează cu tipul de formare. Modulele pot să
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fie orientate către dezvoltarea cariei, dezvoltare socială sau motivare, pentru a numi numai
câteva tipuri.
Grupul ţintă
În ultimele decade şomajul şi excluziunea socială a tinerilor a devenit o preocupare pentru
practicieni şi factorii de decizie, conceptori de politici. Tinerii din grupuri dezavantajate au
lipsuri în calificările formale şi sunt infrânaţi de lipsa abilităţilor de bază precum şi de lipsa
competenţelor sociale.În mod frecvent acumulează expereinţe negative în educaţie şi piaţa
muncii. Ca rezultat aceşti tineri nu au sensul valorii proprii şi nici încredere în sine. Iar aceste
experienţe, pot conduce către o lipsă de angajare în educaţia sau formarea lor profesională
astfel încât potenţial se confruntă cu propria lor excludere

6.4.2

Nivel sistemic

Problema incluziunii
Pentru a intra în lumea muncii sunt necesare anumite competenţe sociale şi personale.
Modulele reprezintă un mijloc util de a dezvolta şi evalua asemenea competenţe.Modulele pot
fi instrumente de susţinere a tinerilor foarte dezavantajaţi în vederea dezvoltării acestor
competenţe Modulele de durată redusă (legătură către organizare), inclusiv feed-backul pe
termen scurt şi controlul performanţei oferă perspective promiţătoare.
În vreme ce experienţa educaţională era caracterizată anterior de către demoralizare şi demotivare, învăţarea în cadrul unui sistem pe module poate chiar constitui o forţă pentru
creşterea stimei de sine şi, astfel, pentru un viitor mai optimist. Ca atare, proiectele de training
trebuie să ţină seama de natura problematică a tranziţiilor la tineri şi de nevoia existenţei unei
flexibilităţi active, în funcţie de necesităţile de învăţare ale tinerilor, într-un moment al vieţii
în care identitatea lor se află sub o presiune considerabilă.
Abordări posibile
O modalitate de a aborda această problemă este de a înţelege faptul că mulţi dintre tinerii
consideraţi dezavantajaţi au, în realitate, abilităţi care sunt trecute cu vederea, cum ar fi, de
exemplu, cele pe care le implică folosirea de zi cu zi a tehnologiei digitale sau a aparatelor
electronice. Aceste abilităţi pot reprezenta importante puncte de plecare pentru dezvoltarea de
noi competenţe, importante pentru includerea pe piaţa muncii şi, mai mult, în societate. Prin
crearea unor medii în care aptitudinile tinerilor sunt recunoscute şi dezvoltate, poate fi
crescută motivaţia pentru învăţare şi se pot face paşi importanţi pe calea unei mai bune
integrări.
O strategie de training a pieţei forţei de muncă al cărei curriculum nu se limitează doar la
dezvoltarea aptitudinilor înguste de lucru, ci lărgeşte obiectivele educaţionale astfel încât să
dezvolte aptitudini generale de viaţă.
Auto-motivarea şi aspiraţiile personale reprezintă resurse majore în dobândirea competenţelor
personale(legătură către aptitudini fine şi rezultate) pentru cerinţe în schimbare. Aşadar,
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strategiile care conferă studenţilor aceste resurse joacă un rol fundamental în promovarea
principiilor studiului pe toată durata vieţii.
Integrarea în lumea muncii
A îi plasa pe tineri într-un loc de muncă sau într-un program de training profesional
reprezintă, în mod evident, scopul principal al celor mai mulţi dintre mandatari.Elementele
cheie ale unei integrări de succes le reprezintă fazele plasamentului în cadrul
muncii.Plasamentele oferă tinerilor posibilitatea de a dobândi puncte de referinţă în lumea
muncii. Tinerii dezavantajaţi pot chiar să îşi formeze primele competenţe profesionale. Este
deosebit de important ca educaţia şi trainingul să se desfăşoare în modalităţi raportate la
procesul muncii.(legătură către studiul plasat) Aceasta înseamnă că experienţele de educaţie
şi training sunt legate de probleme reale din lumea muncii.
Abordări posibile
O abordare este aceea de a lega direct modulele bazate pa asociaţie de cursurile şi
conţinuturile de tip VET (modularizate) sau de practicile muncii efective, creând, astfel, aşanumitul „efect al lipiciului”. Prin contactul direct cu viaţa de lucrător, tinerii beneficiază nu
numai de experienţe nemijlocite, ci şi de ocazia de a cunoaşte angajatori posibili angajatori
care le-ar putea facilita integrarea pe piaţa muncii.
Un exemplu german: În Germania., organisme oficiale precum Institutul Central pentru
Învăţământul Postşcolar al Meşteşugurilor (Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk)
(legătură către ZWH) şi Institutul Federal pentru Educaţie Profesională şi Formare
(Bundesinstitut für Berufliche Bildung) (legătură către BIBB) a dezvoltat conceptul de
cărămizi de calificare (legătură către lista de QB-uri cu ocupaţiile respective) a cărui
concluzie este că modulele trebuie fie structurate şi puse în aplicare într-un anumit mod.
Cărămizile de calificare sunt folosite în planurile de pregătire a indivizilor pentru educaţia
profesională şi pentru training şi conţin părţi din instrucţia tehnică oferită pentru ocupaţiile
recunoscute. Aceste module sunt folosite pentru a preda competenţele ocupaţionale şi sunt
organizate în unităţi de studiu care:
•

Permit individului să ia parte la un anumit gen de muncă sau la practicarea unei anumite
ocupaţii;

•

Se inspiră din curriculumul de bază;

•

Cuprind 140 - 420 ore complete de instrucţie;

•

Se încheie prin documentarea performanţelor individului.

Furnizorii de module de training îşi pot dezvolta propriile cărămizi de calificare urmând
dispoziţiile de pe aşa-numitele profiluri de calificare schiţate în paragraful corespunzător al
Actului Trainingului Profesional.
Contextul portughez .În Portugalia, trainingul profesional îmbracă mai multe forme, una din
ele fiind asigurarea de cursuri de training şi educaţie, care sunt atestate de către entitatea
publică DGFV-Direcção Geral de Formação Vocacional (Direcţia Generală pentru
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Trainingul Profesional).Acestea oferă tinerilor ocazia de a termina şcoala obligatorie prin
intermediul învăţământului modular.
Aceste cursuri sunt orientate către tinerii care au părăsit învăţământul clasic şi au optat pentru
educaţia profesională şi training. Ele sunt structurate pe patru domenii: socio-cultural,
ştiinţific, tehnologic şi practic. Ultima componentă este reprezentată de trainingul în contexte
de muncă – scopul practicii este aplicarea cunoştinţelor dobândite. Activităţile practice au ca
scop consolidarea tehnicilor şi competenţelor asociate acestora într-un fel care să
îmbunătăţească integrarea cursantului pe piaţa forţei de muncă.
Recunoaşterea de către firme
În vreme ce planificatorii şi practicienii proiectelor de reintegrare operează în mod frecvent cu
termeni precum „module” sau „cărămizi de calificare” şi chiar dezvoltă astfel de instrumente
ei înşişi, de partea firmelor cunoaşterea şi înţelegerea acestui gen de noţiuni sunt deficitare.
Reprezentanţii companiilor mai ales mici şi mijlocii adeseori nu au nici cea mai vagă idee ce
sunt modulele. Aceasta reprezintă un obstacol în calea forţei de integrare a respectivelor
noţiuni, obstacol care trebuie depăşit.
Abordări posibile
Elaborarea de profiluri profesionale şi educaţionale în urma colaborării dintre elemente ale
pieţei muncii (mandatari) şi elemente din sistemul educaţional este o abordare posibilă.
Exemplu: Contextul flamand
În Flandra, sistemul trainingului modular are patru etape. În prima fază este alcătuită o listă de
profesii dintr-un anumit sector şi, pentru fiecare profesie, se face descrierea sarcinilor pe care
ar trebui să le poată îndeplini un profesionist aflat la începutul carierei, a cunoştinţelor şi
atitudinilor necesare.Astfel, sunt obţinute profiluri profesionale pentru fiecare meserie.Cei
responsabili pentru această primă fază sunt partenerii sociali.În cea de-a doua etapă,
administraţia guvernului flamand elaborează programe modulare pentru educaţia profesională
şi training, bazate pe profilurile profesionale redactate în cadrul primei etape. În etapa a treia,
partenerilor sociali şi furnizorilor de educaţie şi training li se cere să îşi exprime părerea cu
privire la programele modulare. În faza finală, programele de training aprobate sunt
implementate de către furnizorii de VET.
Exemplu: Contextul britanic
Genul de instrucţie care se oferă în locurile de muncă are, deseori, structură modulară. Totuşi,
angajatorii trebuie să aibă o înţelegere mai bună a conceptului de modularizare, a obiectivelor
şi beneficiilor acestuia. Uneori angajatorii au tendinţa să îşi împartă programele în „cărămizi”
mai mici, fără a face referire la acestea ca programe modulare
Interviurile luate angajatorilor au evidenţiat următoarele:Există o tendinţă naturală de a
împărţi programele de instrucţie în aceleaşi structuri pe care le are calificarea
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unificată. Modulele oferă cursanţilor ocazia să înveţe despre un anumit domeniu „pas cu pas”.
Programele modulare ar trebui să cuprindă abordări direct legate de muncă şi bazate pe
activitate
Includerea grupului ţintă în societate
Experienţa arată că, pentru mulţi tineri, proiectele de stabilire a legăturilor, care au rolul de a
ajuta tinerii să aibă acces la lumea muncii sunt chiar prea pretenţioase. Plasamentele şi
conceptele precum „cărămizile de calificare” nu sunt potrivite pentru tinerii care nu sunt deloc
motivaţi să muncească, pentru cei care au dificultăţi în a face alegeri şi cei care se confruntă
cu probleme multiple (sociale, familiale, financiare).
Abordări posibile
•

a asigura o orientare care poate împărtăşi atitudini şi competenţe fundamentale tinerilor;

•

a îi ajuta să îşi înţeleagă propriile calităţi şi competenţe;

•

a îi sprijini în luarea deciziilor cu privire la carieră;

•

a le dezvolta încrederea şi siguranţa de sine;

Exemplu: Contextul flamand
În Flandra există căi preliminare adresate acestor tineri.Căile preliminare sunt examinatoare şi
stimulatoare.Pentru atingerea scopurilor, sunt disponibile o multitudine de activităţi
structurate.Acestea pot îmbrăca forme diverse de la activităţi recreative la muncă. Dar chiar şi
participarea la activităţi mai degrabă legate de timpul liber presupune un anumit angajament.
Jucarea unui joc ar trebui, în acelaşi timp, să dezvolte, de exemplu, o atitudine de colaborare.
Toate activităţile trebuie să fie legate, într-un fel sau altul, de integrarea în societate.
Exemplu: Contextul portughez
În Portugalia, cele mai multe din şcoli au un oficiu care oferă consiliere şi îndrumare tinerilor
dezavantajaţi sau tinerilor cu probleme sociale, familiale şi/sau economice. Acest oficiu este
util în ajutarea tinerilor să îşi aleagă cariera profesională sau să facă faţă problemelor
personale În centrele de educaţie, (instituţii pentru tinerii delincvenţi) lor li se oferă cursuri de
asistenţă şi îndrumare. Acestea au ca scop să îi susţină pe tineri în a stabili legături noi cu
societatea şi să le ofere posibilitatea de a alege activitatea care le place sau pe care o dore

6.4.3

Nivel individual

Aducerea grupului ţintă în atenţia firmelor
Angajatorii trebuie să aibă aşteptări realiste de la aceşti tineri, precum şi susţinere exterioară
realistă. Este normal a se aştepta de la angajatori să asigure acele aspecte de training şi
asistenţă care sunt necesare genului de afaceri pe care ei îl practică, în timp ce finanţările
externe şi suportul organizaţiilor ar trebui furnizat în vederea asigurării trainingului în
domenii de interes public mai larg. Modulele pot fi astfel considerate unităţi ce oferă
angajatorilor asistenţă în vederea întâmpinării nevoilor sociale mai largi ale grupului ţintă.
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Modulele pot furniza, de asemenea, o structură sau un şablon care să îi ajute pe angajatori să
definească şi organizeze conţinutul trainingului şi practicii.
Abordări posibile
Sinceritatea în dialogul cu firmele şi oferirea de informaţii precise despre dificultăţile
specifice care ar putea apărea în decursul plasamentului sau trainingului sunt obligatorii. În
acelaşi timp, trebuie oferite şi căi posibile de soluţionare a acestor probleme. Conform
studiilor recente, firmele sunt, în general, dispuse să angajeze şi/ sau să instruiască tineri
dezavantajaţi, dacă beneficiază de sprijin adecvat.
•

Ajutor pentru rezolvarea chestiunilor birocratice adiţionale;

•

Ajutor în caz că tinerii nu pot face faţă părţii teoretice a uceniciei;

•

Medierea conflictelor;

•

Asistenţă în cazul în care cursantul are probleme în alte domenii ale vieţii sale.

•

Institutele VET pot fi de ajutor oferind tehnici speciale pentru abordarea grupului ţintă

Împuternicirea grupului ţintă/ Dezvoltarea aptitudinilor de viaţă
Programele tradiţionale pentru grupurile de tineri dezavantajaţi, care sunt preocupate prea
mult de transmiterea competenţelor profesionale, neglijează situaţiile complexe în care se află
aceşti tineri.Ele nu au, prin urmare, efecte pe termen lung asupra stabilizării tinerilor,
deoarece orice eşec în alte părţi ale vieţii lor vor avea întotdeauna consecinţe şi asupra vieţii la
locul de muncă. Sunt necesare oferte care în pregătesc pe aceştia să facă faţă provocărilor şi
ameninţărilor specifice din toate domeniile vieţii
Tinerii cu probleme multiple şi, de regulă, cu un background social dificil, de multe ori nu
sunt în măsură să îşi dirijeze singuri vieţile. În lucrul cu grupul ţintă al celor cu multiple
dezavantaje şi biografii dominate de neglijenţă este, aşadar, important să îi facă pe aceştia
capabili să facă faţă vieţii de zi cu zi şi provocărilor acesteia.
Abordări posibile
O cale posibilă de includere a tuturor domeniilor vieţii ar putea fi un set de module care
acoperă trei zone diferite:Calificări legate de profesie, care cuprind orientarea vocaţională,
punţi de pătrundere în lumea muncii, ucenicii şi oferte de training, competenţe ale unui
anumit câmp profesional, aplicaţii şi, posibil, legături directe cu lumea muncii.
Abilităţi legate de viaţa cotidiană (legătură către nivel inferior) precum cele presupuse de
închirierea unui apartament, întocmirea de contracte, asigurări, finanţe, credite şi datorii,
folosirea unui cont bancar etc.De asemenea, subiecte precum sexul mai bine protejat, sarcina
şi îngrijirea copilului se încadrează aici.
Module care se leagă de evoluţia personalităţii, cu accentul pe antrenamentul social,
creativitate, rezolvarea conflictelor, cooperarea şi comunicarea.În acest domeniu, cooperarea
cu lucrătorii în domeniul asistenţei sociale, structurile de susţinere şi alte instituţii sunt foarte
importante.
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De vreme ce majoritatea acestor tineri au un buget foarte limitat, este esenţială găsirea
modalităţilor ieftine de a rezolva sarcinile şi riscurile de zi cu zi. În această sferă, pot fi oferite
module care pun accentul pe calificări şi competenţe de tip „do-it-yourself” care sunt
importante pentru abordarea problemelor din viaţa de zi cu zi: sănătatea şi nutriţia, tehnologia
de bază, întreţinerea şi repararea maşinii sau motocicletei, schimbarea cauciucurilor,
tapetarea, maşina de spălat şi legarea la reţeaua electrică, mânuirea unei maşini de găurit,
precum şi a face faţă treburilor casei, precum gătitul, spălatul rufelor, cumpărăturile, curăţenie
etc.
Exemplu: Contextul din Grecia
În Grecia, programele VET pentru oamenii dezavantajaţi au ca scop, în mare măsură,
antrenarea participanţilor în a săvârşi activităţi simple, care nu necesită aptitudini deosebite, şi
care se învaţă uşor prin practică, fără a fi nevoie de cunoştinţe teoretice importante. Acestea
sunt abilităţi pe care cei mai tineri le au deja, de cele mai multe ori, sau cu care sunt, cel puţin,
familiarizaţi (grădinărit, vânzări etc.); aceste programe au ca prim scop să le confere
participanţilor încrederea în faptul că pot săvârşi activităţi utile pentru economie şi, ca scop
secundar, de a îi familiariza pe aceştia cu contextul ocupaţional, unde va trebui să lucreze. În
acest sens, plasamentele la locuri de muncă sunt larg recunoscute ca jucând un rol foarte
important în finalizarea pregătirii tinerilor.
Exemplu: Programul “Connexions” din Regatul Unit
Connexions este noul serviciu de asistenţă pentru toţi tinerii cu vârste cuprinse între 13 şi 19
ani din Anglia. Serviciul vizează furnizarea de sfaturi integrate, consiliere şi acces la
oportunităţi pentru dezvoltarea personală pentru acest grup, şi susţinerea lor în a face o
tranziţie uşoară către maturitate şi viaţa de salariat.El oferă ajutor practic în alegerea
cursurilor şi carierelor potrivite, inclusiv accesul la o mai largă dezvoltare personală prin
intermediul activităţilor sportive, artistice şi de voluntariat.El oferă, de asemenea, asistenţă şi
consiliere pe probleme cum ar fi consumul de droguri, sănătatea sexuală şi lipsa de adăpost.
Tuturor tinerilor li se oferă asistenţă în diverse domenii, prin intermediul consilierilor
personali, care lucrează într-o varietate de locaţii (şcoli, colegii sau centre comunitare) şi la
domiciliu.

6.5

Reflecţie

6.5.1

Introducere

Această secţiune se centrează pe reflectare şi prezintă unele aspecte ale evaluării. Reflectarea
este văzută în sensul incurajării practicienilor de a analiza diferite aspecte şi practici ale
modularizării, atunci când proiectează un modul, planifică sau regândesc practici curente.
La nivel sistemic, temele legate de argumente pro si contra modularizării, pericolul lipsei de
coerenta, lipsa de oportuntiăţi pe piata muncii, evaluarea si calitatea performantei sunt
discutate.
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Aspecte legate de reflectie si evaluare la nivel institutional sunt de asemenea supuse analizei.
Temele de discutie se referă la asigurarea calităţii, criterii pentru module bune, riscul lipsei de
transparenta. La nivel individual, aspecte legate de reflectare asupra nevoilor individuale,
cerinte ale grupului tintă, schimbări in rolul profesorului sunt discutate

6.5.2

Nivel sistemic

Atitudini pro şi contra modularizării
Împărţirea pe module este un nou curent în reformele educaţionale europene care au dus la
apariţia unor dezbateri ample în jurul lor. Cei care susţin acest conceptul de împărţire pe
module, printre altele, prin beneficiile aduse de flexibilitate, învăţarea continuă, receptivitatea
la schimbări şi colaborarea între instituţiile de educaţie vocaţională şi mediul afacerilor.De
asemenea, ei subliniază şi nevoia de schimbare pedagogică. Cei ce se opun susţin că
împărţirea pe module ar putea distruge un sistem VET coerent. Ei susţin ca împărţirea pe
module face ca progresul să fie dificil şi că neglijează anumite aspecte importante ale VET
cum ar fi construirea unei identităţi profesionale, asigurarea progresului în învăţare, şi nu în
ultimul rând, subminarea relaţiei dintre VET şi structurile de angajare. Totuşi, în contextul
unei educaţii şi pregătiri pre-vocaţionale, pericolul de a distruge coerenţa este foarte mic din
moment ce, aceste programe nu sunt foarte bine formalizate nici în formă şi nici în conţinut.
În general, ele au o funcţie de stabilire de legături şi de orientare.
Atitudini care susţin împărţirea pe module:
•

Modulele oferă avantajul flexibilităţii pentru elevi, instituţii şi pieţele muncii;

•

Proiectele şi sarcinile urmăresc să încurajeze conceptul de „ să învăţăm cum să învăţăm”
şi să construiască abilităţi generice (autonomie personală, responsabilitate, luarea
deciziilor etc.). Se doreşte ca acestea să fie elemente integrante ale unui program alcătuit
dintr-un şir de module;

•

Programele modulare sunt concepute să includă abilităţi sociale, lingvistice şi abilităţi de
bază, în special pentru tinerii marginalizaţi;

•

Programele modulare pot fi adaptate nevoilor individuale ale cursanţilor;

•

Se presupune că programele modulare pot ridica nivelul motivaţiei, având astfel
capacitatea de a reduce abandonul şcolar.

Atitudini care nu susţin împărţirea pe module:
•

Oponenţii obiectează că împărţirea pe module poate fi folosită pentru a-i determina pe
angajatori şi anumite sisteme să suporte costurile pentru trainingul angajaţilor care sunt
acum mai puţin pregătiţi decât le-ar fi fost cerut în sistemul anterior;

•

Prin introducerea unei ierarhii a calificărilor parţiale, apare riscul ca solidaritatea
angajaţilor să aibă de suferit;

•

O provocare majoră pentru sistemul modular este găsirea mijlocului prin care să se
asigure o progresie între module, astfel încât să nu devină unităţi de învăţare izolate.
Oponenţii susţin că acest lucru este foarte dificil;
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•

În anumite ţări, (mai ales în Germania) s-a răspândit foarte mult îngrijorarea în ce priveşte
consecinţele învăţării pe module asupra conceptului de vocaţie (Beruf), asupra identităţii
muncitorului şi a structurii muncii;

•

La nivelul pre-vocaţional, există riscul ca împărţirea pe module să conducă la o mulţime
de module de o importanţă foarte mică şi care să nu fie creditate suficient pentru ca
sistemul de învăţământ să nu-şi piardă credibilitatea faţă de cei care susţin ideea;

•

Împărţirea pe module ar putea avea consecinţe negative pentru cei care sunt deja
marginalizaţi din punctul de vedere al nivelului lor scăzut de educaţie; aceşti tineri
marginalizaţi ar putea fi suprasolicitaţi de cererea de a-şi planifica singuri cariera;

•

Dacă fiecare modul în parte este acreditat şi vandabil, există riscul de a se distruge
coerenţa în sistemele VET bine structurate.

Abordări posibile
Conceptul este atât de amplu şi de vag definit încât face ca argumentele şi practicile să fie
greu de pus în opoziţie şi de comparat. Se pare că multe ţări au început să-şi reformeze
politicile educaţionale, alegând calea învăţării pe bază de module. Totuşi, contextele culturale,
structurile VET existente şi agendele politice/guvernamentale diferă prea mult pentru a se
putea ajunge la o concluzie definitivă. Cu toate acestea, împărţirea pe module pare a fi un
element-cheie a cerinţei europene de integrare a abilităţilor şi calificărilor, şi a mobilităţii
muncii, deoarece este important să încercăm să învăţăm din experienţa celor din jur.
Posibilă abordare: diferenţierea individuală. Unul dintre beneficiile potenţiale ale
împărţirii pe module este diferenţierea individuală. Adică, într-un program de învăţare, se
poate face o combinaţie de module în funcţie de nevoile, interesele, circumstanţe, de
pregătirea anterioară şi de abilităţile dobândite deja. De asemenea, pot varia, locul, timpul şi
metoda de învăţare, astfel încât să corespundă nevoilor individuale. Pentru a se asigura
programe de studiu coerente şi orientate către un ţel precis, instituţia de învăţământ poate
dezvolta anumite traiectorii-model, explicând astfel elevului care traiectorii pot duce la
obţinerea unei anumite calificări.
Posibilă abordare: acumulare şi transfer.O dezvoltare pozitivă este asociată cu
posibilitatea de acumulare şi transfer al creditelor, ceea ce înseamnă că:
•

indivizii primesc credite pentru unităţi (mici) de învăţare;

•

obiectivele pe termen scurt sunt un stimulent în plus pentru pregătire;

•

alegerea cursurilor ulterioare este flexibilă, astfel încât studenţii pot să-şi reorienteze, să-şi
extindă sau să-şi actualizeze abilităţile.

Posibilă abordare: nevoile individuale.
Organizarea pregătirii vocaţionale în module presupune că oferta de formare poate fi adaptată
nevoilor individuale luând în considerare studiile şi/sau experienţa profesională a
participanţilor dar şi timpul liber, în condiţiile în care cursant lucrează.Mai mult de atât,
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modulele îl motivează pe elev şi această experienţă poate fi folosită pentru a dezvolta credite
transferabile sau ca bază pentru integrarea anumitor elemente curriculare.
Exemplu: Experienţa Germană.
Ertl, ilustrând experienţa germană şi poziţia centrală a conceptului de vocaţie în VET şi în
societate, sugerează că structura modulară ar trebui să fie dezvoltată în compatibilitate cu
conceptul naţional de vocaţie.Totuşi, împărţirea pe module nu a fost încă introdusă în sistemul
VET german. Există însă o puternică tendinţă de a introduce împărţirea pe module
(„cărămizile calificării”) în pregătirea pre-vocaţională.
Criticii acestui concept susţin că împărţirea pe module ar putea distruge sistemul VET coerent
în Germania, în timp ce cei care susţin acest sistem, subliniază avantajul împărţirii pe module
deoarece face ca sistemul VET să fie mai flexibil si mai adaptabil la schimbări.
Exemplu: Contextul britanic
În cadrul contextului pre-vocaţional / vocaţional din Marea Britanie, împărţirea pe module
afost văzută ca o dezvoltare pozitivă care răspunde nu doar schimbării modulelor de
participare, ci care furnizează şi un instrument de simplificare a unui set foarte divers de
furnizori de formare.
Exemplu: Contextul Danez.
În contextul danez, împărţirea pe module a fost, de asemenea, introdusă ca un mijloc de a face
furnizarea de VET mai flexibilă şi mai individualizată. Scopul este ca sistemul să devină mai
cuprinzător, permiţând atât cursanţilor slabi cât şi celor buni să urmărească tipuri de învăţare
adaptate nevoilor lor specifice. Beneficiile noului sistem nu sunt convingătoare deoarece
rezultatele cercetărilor indică o pierdere a elementului social în programele VET, un element
care e important mai ales pentru cursanţii mai slabi.
Exemplu: Contextul Portughez.
În Portugalia, împărţirea pe module e folosită în educaţia vocaţională şi pre-vocaţională şi în
pregătirea tinerilor pentru a-şi crea propriile traiectorii de învăţare prin training flexibil
orientat către competenţe profesionale care sunt certificate şi recunoscute de piaţa muncii.În
ceea ce priveşte educaţia şi formarea pre-vocaţională, nu există programe modulare riguroase
în Portugalia.Excepţie fac Centrele de Educaţie pentru infractorii juvenili.
Exemplu: Contextul Grecesc.
În contextul grecesc, împărţirea pe module este încă un concept foarte nou; dovezi de practică
a acestuia pot fi găsite în sectorul privat, în programele de training ale corporaţiilor (ex:
şantiere navale) care aveau nevoie de cadre specializate pentru a obţine abilităţile necesare
într-un timp foarte scurt.În sectorul public, şi mai ales în programele VET pentru persoane
marginalizate, cursurile modulare nu au fost încă implementate. Totuşi, conceptul a atras un
mare interes din partea oamenilor politici şi a practicienilor şi posibilităţile de implementare
sunt în discuţie. Dezbaterea a fost axată pe problemele potenţialei structuri, acreditarea
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abilităţilor căpătate; aceste două probleme au fost cuplate într-o dezbatere de lungă durată
despre dezvoltarea profilelor vocaţionale şi asigurarea drepturilor vocaţionale.
Pericolul lipsei de coerenţă?
Conceptul de împărţire pe module, în care modulele sunt de sine stătătoare, pot fi evaluate şi
creditate individual şi sunt vandabile în afara unei calificări totale este supus criticii. În acest
caz, modulele sunt combinate liber, fără restricţia de a se încadra într-o calificare – cursantul
este cel care defineşte calificarea. Acest concept dă cursantului cel mai înalt grad de
flexibilitate, făcând în acelaşi timp ca fiecare individ să fie responsabil pentru şansele sale de
angajare.
Apărătorii acestui concept susţin flexibilitatea furnizată de împărţirea pe module prin punerea
în acord a curriculumului cu schimbările de pe piaţa muncii şi a cerinţelor ei, integrând
formarea iniţială şi ulterior şi furnizând cursuri de formare pe durata întregii vieţii şi
oportunităţi pentru schimbarea carierei.Pe de altă parte, companiile de training vor avea
ocazia să furnizeze cursuri de training adaptate. Oponenţii susţin că acest concept duce la o
abordare „alege şi amestecă” („pick and mix”) care este în mod fundamental lipsită de
structură şi de coeziune, şi care ar putea conduce la dificultăţi în marketingul calificărilor –
poate obţine exact opusul ţelului său.
Abordări posibile.
Este nevoie de o mare atenţie în conceperea procedurilor de asigurare a unei calităţi solide,
dacă aceste probleme urmează să fie minimalizate sau evitate. Una dintre sugestii este
conceperea modulelor în grupuri sau mulţimi – trebuie menţionat că acest lucru ar putea să
submineze unul din obiectivele specifice împărţirii pe module, cum ar fi diferenţiere
individuală şi posibilitatea de alegere pe care o are elevul.
Exemplu: Contextul românesc
În România, împărţirea pe module este implementată într-un mod care urmăreşte obţinerea
unui program flexibil şi coerent, adaptat la diferenţele dintre indivizi şi la cele de vârsta,
adaptat la nevoile de pregătire cerute de angajatori. Permite profesorilor să-şi adapteze
predarea la nevoile locale şi individuale. Profesorii folosesc ghiduri, foi de lucru şi autoevaluarea, lucru care subliniază caracterul practic al activităţilor. Modulele teoretice sunt
legate de cele practice şi se completează unele pe altele pentru a asigura nu doar coerenţa ci şi
dobândirea de cunoştinţe profesionale şi de specialitate. Abilităţile care ţin de viaţă în general
şi competenţele minime necesare în câmpul muncii sunt de asemenea incluse şi certificate.
Exemplu: Contextul Danez.
În Danemarca, împărţirea pe module a fost introdusă ca parte a programelor de bază VET,
pentru a pregăti cursanţii să acceadă la programul principal.Programele de bază VET sunt
organizate în grupuri de meserii înrudite, meserii în care au fost identificate abilităţi
transversale. Cursanţii trec de la module ample la module mai specializate pe anumite profesii
pe măsură ce devin mai concentraţi asupra alegerii unei anumite meserii sau educaţii.
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Modulele au o funcţie de orientare în măsura în care cursanţii au posibilitatea de a se orienta
singuri, explorând mai multe meserii înrudite înainte de a se decide asupra unui program
principal. Programele VET de bază sunt menite să includă atât cursanţii slabi cât ţi pe cei
buni, astfel încât flexibilitatea duratei acestui program este un semn distinctiv.
Lipsa posibilităţii de angajare
În multe ţări, împărţirea pe module a fost introdusă şi ca un mod de creare a calificărilor
vocaţionale parţiale. Calificările vocaţionale existente sunt împărţite în două sau mai multe
calificări, nivelurile dându-i cursantului posibilitatea de a alege să nu mai ia parte la training
după obţinerea calificării la un prim nivel şi de a-şi relua trainingul într-un alt moment al
carierei. Aceste calificări parţiale au fost criticate de partenerii sociali deoarece ele nu
corespund unei calificări recunoscute sau cunoscute pe piaţa muncii; în consecinţă, fiind
calificări parţiale, ar putea să nu fie prea folositoare.
Abordări posibile.
A fost dovedit adesea că unul din principalele motive ale ineficienţei sistemelor VET este
lipsa flexibilităţii de care se lovesc formatorii în activitatea lor şi în modificare trainingului în
conformitate cu experienţa lor şi cu nevoile locale de pregătire. Aşadar, un sistem modular are
nevoie de o structură VET care să poată fi modificată astfel încât să permită formatorilor:
•

să dezvolte programele de pregătire în domeniile în care se consideră mai experimentaţi;

•

să dezvolte legături cu elevii, cu oamenii de afaceri, parteneri etc. şi să-şi înregistreze
nevoile şi feed-back-ul;

•

să aibă o echipă de experţi, care să deţină cunoştinţe şi expertiză pentru a dezvolta
programele de training şi pentru a le preda.

•

să conceapă conţinutul modulelor de pregătire ţinând cont de evaluarea anterioară a
cursanţilor prin îmbunătăţirea lor sau introducerea de probleme/subiecte mai relevante
pentru grupurile lor ţintă.

6.5.3

Nivel instituţional

Reflecţia asupra evaluării şi calitatea
Evaluarea furnizează metodele şi instrumentele pentru a stabili calitatea programului sau a
procesului în cercetare. Totuşi, primele încercări de a face evaluări prin contrast cu obiective
fixe, specifice şi măsurabile s-au dovedit nepotrivite pentru programe care au obiective
multiple sau în schimbare.Aceasta scoate în evidenţă nevoia de forme mai flexibile de
evaluare şi, cel mai important, de auto-evaluare.
Abordare posibilă
Oamenii care iau parte la crearea unui lucru au tendinţa de a avea un simţ de proprietate mai
mare asupra a ceea ce au creat, de a se folosi mai mult de acel lucru şi de a avea mai multă
grijă de el. Există o probabilitate mai mare ca participanţii activi în procedurile de autoevaluare să se simtă proprietari nu doar asupra descoperirilor lor în evaluare dar şi asupra
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însuşi procesului de evaluare. Dacă este făcut corect, cu precizie şi în mod autentic, evaluarea
devine procesul lor. În auto-evaluare, evaluatorul extern devine un facilitator, un colaborator,
un îndrumător care vine în ajutorul oamenilor, implicându-se în propria lor evaluare. Deşi
descoperirile din procesul de auto-evaluare în care te-ai implicat ar putea fi folositoare,
impactul cel mai mare îl are folosirea procesului de evaluare pentru a creşte sentimentul
practicienilor (specialiştilor) că deţin controlul în mod voit şi reflectiv asupra propriei munci
şi situaţii.
2.2. Reflecţie asupra a ce înseamnă un modul bun
Modulul furnizează o structură flexibilă pentru planul unui program de pregătire.În acest caz,
nu pot fi identificate criterii simple pentru toate modulele – caracteristicile lor depind de
domeniu şi de grupul ţintă. Procesul de creare a modulelor necesită un stadiu de pregătire
foarte meticuloasă, în cadrul căruia sunt identificate nevoile specifice şi nivelul
competenţelor. Anumite module sunt adăugate programului de formare pentru a răspunde
cerinţelor particulare ale pieţei muncii dar şi obiectivelor profesionale şi care ţin de viaţa
grupului-ţintă.
Abordări posibile
Mulţi mandatari sunt de părere că modulele pentru tinerii marginalizaţi ar trebui să fie de
scurtă durată, dându-le cursanţilor posibilitatea de a avea mai devreme experienţa succesului.
Numele modulului şi al calificării parţiale ar trebui să reflecte conţinutul şi să fie clar pentru
toţi mandatarii. E preferabil să se folosească termeni utilizaţi în pofilele vocaţionale acolo
unde este se poate.Mandatarii indică anumite aspecte referitoare la construcţia unui modul
bun.
Aspecte referitoare la construcţia unui modul bun:
•

modulele ar trebui să fie orientate către scopuri precise ale unui domeniu profesional
relevant;

•

modulele ar trebui să asigure o combinare raţională a elementelor de natură practică cu
subiectele tratate în clasă (sarcinile practice ar trebui incluse în module);

•

Modulele ar trebui construite luând în considerare cererile speciale ale diferitelor grupuriţintă (ex: persoane marginalizate);

•

cursanţii ar trebui să înţeleagă clar scopurile şi obiectivele fiecărui modul dintr-o grupare
de module sau, aşa-numitele „cărămizi ale calificării”;

•

timpul în care se desfăşoară modulele ar trebui să fie flexibil. Un orar foarte strict ar putea
dăuna învăţării logice (se întâmplă adesea ca anumite cursuri să fie create astfel încât să se
încadreze într-un orar şi nu având în vedere că trebuie să ofere cursanţilor cele mai bune
posibilităţi de a învăţa);

•

modulele ar trebui să ofere cursanţilor ocazia să dezvolte o combinaţie de competenţe
vocaţionale, sociale şi personale care trebuie apoi evaluate;

•

împărţirea pe module ar trebui să fie însoţită de o îndrumare şi consultare structurată;
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•

cooperare între practicieni în timpul construirii modulului.

Exemplu: Contextul românesc.
În România, un modul bun este: flexibil, adaptat la cerinţele pieţei şi la nevoile tinerilor; ar
trebui să folosească o metodologie stimulatoare, un conţinut accesibil, abilităţi fundamentale
şi ar trebui să aibă ca punct de plecare ceea ce cursanţii ştiu să facă. În cazul în care,
conţinutul, metodologia şi ritmul modului nu sunt compatibile cu potenţialul elevilor de a
învăţa, motivaţia lor nu va fi una susţinută. Un modul bun este foarte practic, realist şi include
abilităţi care ţin de viaţă şi abilităţi sociale pe care cursanţii nu au avut ocazia să le
dobândească. Este măsurabil şi foloseşte indicatori valabili care arată ce poate studentul să
facă şi este legat de alte module. Legătura ar trebui să fie transdisciplinară, mergând dincolo
de conţinut pentru a se referi la ce se întâmplă în viaţa reală, la locul de muncă şi în
comunitate. Trebuie să conducă, în mod logic, de la sarcini simple la unele mai complexe,
construind pas cu pas capacităţile cursantului. Poate fi adaptat cu uşurinţă la lucrul în şcoli,
dar şi la mediul de muncă. Ar trebui să fie realist în privinţa resurselor materiale disponibile.
Competenţa celor care creează şi realizează modulele este extrem de importantă. Aceasta
presupune abilitatea de a construi relaţii cu tinerii ale căror experienţe anterioare de învăţare şi
munca pot să fi fost negative sau traumatizante şi al căror comportament ar putea fi
competitiv.
Reflecţii asupra riscurilor în procesul de dezvoltare a modulului.
Risc:Lipsa standardelor poate conduce la proliferarea modulelor care nu sunt compatibile
unele cu altele.
Exemplu: Cazul german
În Germania, este larg răspândită teama că împărţirea pe module ar putea conduce la un
număr uriaş de module care nu au legătură unele cu altele şi care sunt lipsite de transparenţă.
Astfel, ar putea nu doar să submineze conceptul tradiţional de profesie, ci şi să conducă la un
peisaj asemănător junglei, greu de recunoscut.
Abordări posibile
Cursurile modulare pot obţine un grad înalt de standardizare şi compatibilitate în sisteme VET
mai puţin structurate. De exemplu, conţinutul ar putea să fie axat pe domeniul particular al
trainingului profesional, şi atunci formatorii ar beneficia de flexibilitate în adoptarea celor mai
potrivite metode de predare în funcţie de grupul-ţintă şi de subiecte.
Exemplu: Cazul Marii Britanii
Construcţia modulelor necesită o integrare complexă a abilităţilor, cunoştinţelor şi a
înţelegerii felului în care poţi să acţionezi efectiv. Practicienii britanici susţin că felul în care
se scindează lucrurile reprezintă o problemă fundamentală. Dacă abilităţile nu sunt bine
împărţite în module distincte, performanţele individului nu vor putea fi bine evaluate.
Practicienii/proiectanţii susţin că se poate face mult rău unui program de învăţare printr-o
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divizare greşită a abilităţilor. Pentru a evita acest lucru este important să se întreprindă: (1) o
analiză a naturii performanţei profesionale şi (2) o examinare a celor ce optează în cunoştinţă
de cauză pentru performanţă în ce priveşte cunoştinţele, abilităţile şi capacitatea de a înţelege.
În plus, e important să ne asigurăm că dezagregarea întreprinsă prin module este avantajoasă
pentru învăţământ şi pentru eventualele competenţe pe care intenţionăm să le promovăm. De
asemenea, va fi necesar ca practicienii să reflecteze asupra competenţei înseşi şi să caute cea
mai eficientă cale în care competenţa ar putea fi dobândită în cadrul programului de învăţare.
Risc:Împărţirea pe module şi acreditarea ar putea conduce la situaţia în care modulele să
devină atât de mici încât să nu ducă în final la nici un rezultat substanţial sau folositor al
învăţării. Aşadar, mandatarii germani au sugerat că modulele ar trebui să dureze cel puţin 150
de ore şi să includă de la două la patru unităţi mai mici.
Exemplu: Contextul german
În cazul „cărămizilor de calificare” germane, de exemplu, acest lucru ar însemna ca fiecare
cărămidă de calificare să se împartă în unităţi mai mici, şi să se întindă astfel pe o perioadă de
timp mai mare.
Risc:Este recunoscut faptul că aplicarea modulelor pentru grupuri marginalizate poate
reprezenta o provocare şi că e nevoie de servicii auxiliare (îndrumare şi consultare) pentru a-i
ajuta pe cursanţi. În lipsa profilelor vocaţionale şi în situaţiile în care trainingul se adresează
grupurilor sociale marginalizate, procesul poate deveni vag şi fragmentat şi ar putea apărea
dificultăţi în identificarea competenţelor pe care grupul are nevoie să le dobândească.
Abordări posibile
În aceste condiţii, pentru a pregăti module pentru tineri care nu au un loc de muncă, sau
pentru alte grupuri marginalizate, e nevoie să existe un proces de pregătire bine pus la punct,
în care să fie identificate nivelul exact al competenţelor şi lipsurile. Pregătirea indivizilor ar
trebui să fie adaptată la cunoştinţele şi abilităţile de bază care le pot lipsi. În plus, modulele ar
trebui să fie oferite adresându-se nevoilor şi domeniilor specifice.
Proiectanţii şi practicienii sunt de acord în general asupra faptului că principiile împărţirii pe
module corespund caracteristicilor grupului-ţintă. Sporirea bunăstării prin acordarea de
calificări parţiale, elaborarea de traiectorii de învăţare transparente şi concrete, îndrumarea
individuală, programele individualizate, implicarea mai puternică a indivizilor în propriul
proces de învăţare sunt aspecte ale modularizării acceptate de toată lumea.
Reflecţie asupra procesului de schimbare a rolului practicienilor
Introducerea unei structuri modulare presupune şi un număr de schimbări în ce priveşte rolul
practicianului/profesorului. Împărţirea pe module este adesea însoţită de schimbări în
organizare, modificarea cerinţelor în privinţa competenţelor profesorilor şi schimbarea relaţiei
cu studenţii. Este deci important ca dezvoltarea profesională continuă să fie integrată în
procesul introducerii unui sistem modular.
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Abordări posibile
Practicienii/profesorii implicaţi în procesul de împărţire pe module ar trebui să fie pregătiţi şi
susţinuţi ca parte a procesului de introducere a sistemului de învăţământ pe baze de module. O
cale de a realiza acest lucru ar putea fi formarea de grupuri în care profesorii se pot întâlni şi
schimba experienţe din activitatea lor de învăţare pe bază de module. Aceste grupuri care au
experienţă în învăţarea pe bază de module ar putea fi facilitate de un consultant extern care să
fie însărcinat cu promovarea procesului de auto-reflecţie.
Un exemplu danez
Programelor de pregătire module de bază în domeniul tehnic a fost introdusă în Danemarca în
anul 2000 ca parte a unei reforme majore.Pentru a se asigura implementarea reformei, a fost
iniţiat un proiect major de dezvoltare a competenţelor.Scopul proiectului era dezvoltarea
competenţelor profesorilor pentru a face faţă noilor funcţii, printre care, planificarea şi
implementarea predării în noile cursuri de bază care erau acum flexibile şi împărţite pe
module. Institutul Naţional de Formare profesională a profesorilor a jucat rolul unui
consultant extern în proiectele de dezvoltare a competenţelor care s-au desfăşurat în licee,
aproape de locul de activitate al profesorilor. Unul din elementele dezvoltării competenţelor a
fost formarea unei reţele de schimb de experienţă care a fost stabilită în toată organizaţia.
Aveau loc întâlniri între profesori din mai multe departamente care lucrau cu module şi
discuţiile erau facilitate de un consultant al institutului de training pentru profesori.
Un exemplu finlandez
Reţelele profesionale ale profesorilor au fost implementate cu succes şi în Finlanda. Aici,
scopul nu era cel de a introduce împărţirea pe module, ci de a dezvolta o cultură a
colegialităţii, însă, această abordare poate fi utilă şi pentru introducerea programelor pe bază
de module. În Finlanda, în cadrul aceluiaşi departament, erau formate grupuri de la două la
patru persoane. Modul de grupare era lăsat la latitudinea profesorilor şi scopul era sprijinirea
membrilor în dezvoltarea şi reînnoirea metodelor de predare, de exemplu, cu privire la
învăţarea pe bază de module. Aceste grupuri făceau parte dintr-o reţea organizaţională mai
mare care a fost creată pentru a disemina ideile şi experienţele.

6.5.4

Nivel individual

Flexibilitate
Împărţirea pe module permite o flexibilitate crescută, punând accent pe nevoile şi capacităţile
cursanţilor. Aceasta face posibilă construirea de traiectorii de învăţare individuale care pot
porni de la cunoştinţele deja dobândite.Aşadar, programul poate fi adaptat la nevoile
personale ale cursantului. O problemă importantă asupra căreia putem reflecta este modul în
care putem menţine flexibilitatea în timp ce creăm un mediu care nu este excesiv de
individualizat dar care ia în consideraţie importanţa construirii unor relaţii sociale
stabile.Aceasta reprezintă o problemă importantă pentru persoanele dezavantajate. Modulul ar

http://www.inclusivemodules.eu

62

Dimensiuni
trebui să funcţioneze ca un pod unde tinerii marginalizaţi să-şi poată dobândi abilităţile şi
competenţele, să se înţeleagă pe sine mai bine şi să-şi dezvolte potenţialul.
Abordări posibile
Adaptarea modulelor. Conţinutul modulelor este determinat în funcţie de competenţele avute
în vedere şi ar trebui să descrie paşii de training necesari care vor conduce la atingerea acestui
scop. Trebuie formulat un scop clar şi măsurabil pentru fiecare modul. Flexibilitatea
modulului dă cursanţilor posibilitatea să sară peste module care sunt concepute pentru a
dezvolta competenţe pe care ei deja le posedă. Un curs modular bun trebuie să fie suficient de
scurt şi de flexibil pentru a permite cursanţilor să selecteze doar acele părţi de curs de care au
nevoie, fără să fie constrânşi să urmeze şi să repete materiale pe care le-au parcurs deja în
cursuri anterioare sau domeniile în care au toate competenţele.
O problemă importantă de reflecţie
Atelierele de lucru oferă posibilitatea adaptării învăţării la nevoile personale ale cursantului,
creând în acelaşi timp comunităţi alcătuite din aceşti cursanţi. Prin determinarea cursanţilor să
se simtă parte a echipei unui proiect se combină flexibilitatea cu personalizarea şi crearea unui
mediu social.
Cerinţele grupului-ţintă
Prin împărţirea programelor de învăţare într-o serie de perioade sau faze distincte, modulele
permit cursanţilor să oprească frecventarea unui curs, să reflecteze asupra a ceea ce au învăţat,
să primească un feed-back şi să-şi desăvârşească înţelegerea în următoarea fază de învăţare
sau prin performanţe profesionale. Modulele pot spori motivaţia cursanţilor prin aceea că se
bazează mai mult pe activităţi practice decât pe lucrul în sala de curs. Flexibilitatea în
furnizarea de module permite ca procesul de învăţare să fie într-o anumită măsură
personalizat, permite cursului să se adreseze intereselor cursanţilor.
Abordări posibile
Pentru a întâlni cerinţele speciale ale tinerilor marginalizaţi, modulele ar trebui să prezinte
anumite caracteristici.Caracteristicile modulelor folosite în lucrul cu tineri marginalizaţi:
•

modulele trebuie să se bazeze pe activităţi practice cu referiri specifice la domenii
profesionale relevante; modulele care se bazează pe activităţi practice sunt percepute de
cursanţi ca fiind „mai puţin plictisitoare”;

•

cursanţii trebuie să fie capabili să-şi însuşească o experienţă profesională relevantă;

•

facilitatorii / formatorii trebuie să înţeleagă (şi acolo unde este nevoie, să primească ei
înşişi un training relevant) cum să lucreze cu tinerii marginalizaţi;

•

modulele trebuie să fie flexibile: durata trebuie să fie negociată între cursant şi furnizorul
de formare;

•

modulele trebuie să fie desfăşurate astfel încât să încurajeze tinerii marginalizaţi să-şi
dezvolte încrederea în sine;
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•

modulele nu trebuie să aibă o durată prea mare;

•

modulele trebuie să determine cursanţii-problemă să reia cursurile, dându-le astfel ocazia
să-şi dezvolte abilităţile slab dezvoltate şi să fie lăudaţi pentru succesele obţinute în
executarea unei activităţi în modul;

•

conţinutul unui modul nu trebuie supraîncărcat cu noţiuni teoretice; trebuie să existe o
îmbinare între teorie şi practică;

•

contextul de învăţare trebuie adaptat la cerinţele specifice grupului ţintă (de exemplu,
luând în considerare dificultăţile de învăţare specifice).

Un exemplu danez
Module flexibile într-o structură fixă.Acest caz arată cum a fost implementată învăţarea pe
bază de module într-un liceu cu profil tehnic din Danemarca. Învăţarea pe bază de module a
fost introdusă prin reformă în anul 2000 şi liceele au fost implicate în proiectele de cercetare
şi dezvoltare cu scopul de a implementa elementele reformei cu participarea activă a
profesorilor şi a directorilor de şcoală. Învăţarea pe bază de module a fost un domeniu al
acestui experiment. Experienţa acestui liceu arată că studenţii profilelor vocaţionale îşi doreau
un cadru stabil de pregătire şi capacitatea lor de a face alegeri era limitată. Mai mult, îşi
doreau să înveţe repede şi într-un mod care să se potrivească fiecăruia în parte. Pornind de la
această premisă, profesorii au încercat să dezvolte o structură modulară care oferea pe de o
parte libertate de alegere şi, pe de altă parte, satisfăcea nevoia de cadre stabile şi de control al
profesorilor. Pe această bază a fost elaborat proiectul „Rainbow – one entry, many exists” şi
scopul lui a fost să dezvolte practica predării planificate în module într-o structură fixă, dând
elevilor posibilitatea de a alege între mai multe obiective, niveluri, durata modulelor fiind
flexibilă. Proiectanţii din domeniul educaţiei au fost şi ei ajutaţi să obţină un echilibru între
flexibilitate şi cadre stabile. Grupul-ţintă era alcătuit atât din elevi slabi cât şi din studenţi buni
din moment ce structura modulară acordă elevilor posibilităţi mai mari de a-şi diferenţia
drumul pe care vor merge şi rezultatele vizate.
Cursul de bază a fost elaborat având în vedere următoarele obiective:
•

direcţii de învăţare individuale (de la 10 la 60 de săptămâni);

•

învăţarea bazată pe proiect;

•

includerea materiilor generale;

•

dezvoltarea abilităţilor personale;.

•

dezvoltarea înţelegerii elevului cu privire la procesul de învăţare;

•

dezvoltarea responsabilităţii studentului pentru obiectivele proprii.

Scopul modulelor era:
•

să dezvolte una sau mai multe competenţe;

•

să ofere posibilitatea de orientare în diferitele programe VET;

•

să dezvolte un stil de învăţare propriu fiecărui elev;
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•

să dezvolte o viziune proprie a elevului asupra punctelor sale tari şi slabe, precum şi
capacitatea de a-şi stabili obiective proprii;

•

să dezvolte abilităţile elevului în învăţarea axată pe rezolvarea de probleme şi organizată
pe baza proiectului.

Scopul structurii modulare era să dezvolte abilităţile generale, vocaţionale şi personale,
acordând o mare importanţă capacităţii cursantului de a studia/învăţa.Împărţirea pe module a
schimbat şi cerinţele referitoare la mediul fizic de învăţare; devine necesară înlocuirea
claselor de curs tradiţionale cu centre de învăţare deschisă şi stabilirea unui sistem logistic
pentru a conduce studenţii ale căror direcţii de învăţare diferă în timp şi conţinut.
Cursul de bază este alcătuit astfel:
•

5 săptămâni de noţiuni introductive;

•

de la 10 la 50 de săptămâni de lucru în proiecte în cadrul centrelor de învăţare deschisă;

•

5 săptămâni în care se tratează subiecte vizate de un program VET principal.
În primele 5 săptămâni, cursul este orientat către dezvoltarea abilităţilor personale şi de
studiu, transformându-i astfel pe cursanţi în studenţi profesionişti. Trebuie să înveţe să lucreze
în echipă şi să devină parte a unei comunităţi. La început, predarea se va desfăşura la un nivel
de dificultate foarte mic. Subiectele sunt puse în legătură cu domenii profesionale, astfel încât
studenţii să reuşească să înţeleagă aspecte relevante ale profesiilor de care sunt interesaţi (în
acest caz, cea de electrician).După aceste 5 săptămâni, studenţii vor lucra în proiecte
organizate în module de câte 5 săptămâni. Modulele constau în proiecte mici, limitate,care
durează între 8 şi 16 ore.Anumite module sunt organizate în grupe cu o structură fixă; pentru
altele, poate fi recomandată o structură specifică. În completarea fiecărui modul vine un test
care este evaluat de către profesor. După ce vor fi evaluate toate testele, studenţii vor putea
continua cursul de bază de 5 săptămâni.
Un exemplu britanic
ASDAN (Award Scheme Developement and Accreditation Network ) este un pionier al
organizării dezvoltării curriculumului. Practicienii ASDAN iau în considerare cerinţele
specifice grupului-ţintă în timp ce îşi dezvoltă programele. Scopul declarat al acestei instituţii
filantropice este „să promoveze dezvoltarea personală şi socială a cursanţilor prin acordarea
Premiilor ASDAN, astfel încât ei să-şi îmbunătăţească respectul de sine, aspiraţiile şi
contribuţiile la binele comunităţii”. Programele şi calificările ASDAN combină îmbogăţirea
curriculumului bazat pe activităţi practice cu un cadru de dezvoltare, evaluare şi acreditarea
abilităţilor-cheie şi a altor abilităţi personale şi sociale, punând în evidenţă negocierea,
cooperarea şi răsplata succeselor. Atenţia lor este concentrată asupra cursantului, oferindu-i
oportunitatea de a-şi negocia curriculumul care are un caracter modular şi e bazat pe activităţi
practice.
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6.6

Dezvoltare profesională

6.6.1

Introducere

Pregătirea profesională a tinerilor care aparţin grupurilor dezavantajate, formarea lor pentru ca
să îşi finalizeze educaţia, să sa se angajeze pe piaţa muncii adică să aibe şanse pe piaţa muncii
trebuie să se realizeze printr-un program corespunzător noilor variabile ale pietei muncii şi
acest lucru depinde in primul rand de modernizarea soluţiilor pedagogice. Modularizarea, o
structură educaţională uşor de adaptat şi de localizat, poate să fie o soluţie posibilă. Oferă un
model instrucţional bazat pe flexibilitate, interacţiuni şi învăţare situată. Este o abordare
centrată pe proces care, la ora actuală cere schimbări destul de mari în intervenţiile didactice
formatorului. Consilierea, interacţiunea, activităţile practice, abordările centrate pe elevi
orientează instruirea către noi abilităţi ale practicienilor pentru ca aceştia să ii poata forma în
mod practiv, activ si concret în vederea exersării abilităţilor interpesonale, invăţarea a ceea ce
se etichetează azi ca managemen all timpului, rezolvare de probleme. Este important ca de
fapt cunostintele şi transferul de know how sa nu fie o povara ci o trecere usoară spre achizitia
calificarii profesionale.
Aceasta nouă focalizare a apărut din motivele listate mai jos:
•

necesitatea integrării teoriei in practică

•

cerintele invatarii situate

•

perspectiva dată de dezvoltatea competenţelor sociale

•

metodologii speciale pentru integrarea tinerilor dezavantajati

•

valoarea evaluării continue;

•

schimbarea de paradigmă de la cunoştinţe pe competenţe.
La nivel sistemic sunt o multime de intrebări critice generate de cerintele socio culturale ale
tinerilor dar si cu privire la modul in care acestia devin performanti.
Nivel sistemic
Cursurile pentru tineri dezavantajaţi care sunt concepute pentru a-i integra pe piaţa muncii se
lovesc astăzi de noi provocări pedagogice. Abordările orientate către student deschid calea
unor noi şi diferite modalităţi de instruire. Modularizarea, ca metodă de a restructura cursurile
pentru a le face uşor de adaptat şi de localizat, reprezintă o opţiune care merită să fie luată în
considerare. Totuşi, acest model de instruire necesită competenţe pedagogice specifice. În
consecinţă, programele de dezvoltare profesională ar trebui să fie bazate pe programe de
training care se ocupă de nevoile practice ale profesorilor care trebuie să faciliteze dobândirea
de abilităţi sociale şi profesionale propriu-zise.Consultarea, instruirea diferenţiată,
metodologiile de învăţare activă dau noi roluri profesorilor care se ocupă acum de dezvoltarea
abilităţilor interpersonale, managementul timpului şi de rezolvarea de probleme în egală
măsură cu transmiterea de informaţii.
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Acest lucru este un punct central aflat în atenţia internaţională din cauza:
•

integrării teoriei şi practicii

•

cerinţelor de învăţare localizată

•

perspectivei oferite de dezvoltarea rezultatelor simple

•

metodologiilor specifice de integrare a grupurilor aflate în pericol

•

valorii atribuite evaluării formative

•

faptului că învăţământul nu se mai concentrează asupra predării unor materii ci asupra
dezvoltării de competenţe şi atitudini.
Există la nivelul sistemului un şir de întrebări critice care ar trebui luate în seamă, lucruri care
se referă atât la cerinţele culturale şi structurale cât şi la modalitatea de garantare a calităţii.
Importanţa diferenţei dintre regulamentele referitoare la training în ţările UE
Se presupune că regulamentul referitor la training diferă de la o ţară la alta. Punctul central şi
comun în acelaşi timp este necesitatea de a stabili o legătură între activităţile şcolare şi
situaţiile reale din viaţa de zi cu zi şi practicile pe care aceste situaţii le presupun. Şi această
abordare este una foarte dinamică. Din cauză că instituţiile sunt fundamentate în mod
tradiţional pe proceduri legale rigide, e nevoie de mai multă flexibilitate pentru a satisface
cererile pieţei de muncă.
Abordare posibilă.
Problema este cum pot fi create cursuri de training eficiente pentru a susţine un curs de
training modular. Identificarea răspunsului la această problemă depinde de sensul pe care
conceptul de modularizare îl are în fiecare ţară. În sistemele educaţionale ale UE nu există un
unic fel de a înţelege şi pune în practică modularizarea. Există totuşi un cadru comun în ce
priveşte obiectivele lucrului în sistemul TVET, VET. Cursanţii ar trebui să aibă posibilitatea
de a opta pentru procese semnificative. Procesul de învăţare este văzut ca un joc interactiv
între individ şi comunitatea care se află deja în câmpul muncii. Programele de training ar
trebui să propună o metodologie care să ia în considerare procesul interactiv, comunicarea şi
construirea comportamentului personal. La scară largă, este foarte important să creezi un
mediu localizat pentru a preda cursuri pentru adulţi, pentru a determina profesorii să fie
conştienţi de rolul muncii în echipă şi a efectului ei asupra cursanţilor.
Politici de dezvoltare
În această epocă a diversităţii şi a migraţiei europene, modularizarea vine cu mijloace
adaptate la nevoile de studiu diferite în ce priveşte timpul, competenţele şi cerinţele de
cunoaştere.Dar există nevoia de a reactualiza politicile de training prin implementarea
modularizării şi a principiilor sale.
Abordare posibilă. Modularizarea are obiective precise, cum ar fi reintegrarea anumitor
grupuri-ţintă în instituţiile de trening obişnuite, integrarea trainingului bazat pe activitatea în
şcoli şi a celui bazat pe activităţile practice, integrarea educaţiei vocaţionale generale şi a
trainingului ulterior al persoanele care au deja un loc de muncă. În consecinţă, programele de
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dezvoltare profesională ar trebui să fie uşor de accesat, uşor de frecventat şi de
acreditat/certificat Aceasta presupune o politică flexibilă, concentrată la nivel local,
instituţional. Furnizorii de sericii de dezvoltare profesională de la nivel local ar putea primi şi
responsabilitatea de a integra tinerii adulţi pe piaţa muncii, de a-i familiariza cu metodologia
de lucru pe baza principiilor enunţate mai sus, cu standardizarea muncii lor şi cu
managementul certificării/ acreditării adecvate.
Aceste politici vor fi bazate pe următoarele puncte de interes:
(1) diversitate culturală în privinţa abilităţilor şi cunoştinţelor
(2) politicile şi practicile europene în ce priveşte rolul educaţiei tinerilor dezavantajaţi
(3) probleme de integrare socială (abilităţi simple-abilităţi complexe)
(4) echilibrul între abilităţile sociale şi cele tehnice
(5) orientarea către structurile de integrare
Ar trebui luate în considerare interacţiunile avantajoase dintre furnizorii de trening, dreptul de
a alege direcţia de pregătire şi stabilirea de reţele cu parteneri sociali în programele VET şi
TVET.
Exemplu: Reforma pregătirii iniţiale a profesorilor în FE. Contextul Marii Britanii.
Începând cu septembrie 2007, toţi noii angajaţi în sistemul de educaţie suplimentar vor lucra
pentru noul premiu „Qualified Teaching Learning and Skills” (QLTS) – „Modalităţi calificate
de predare de cunoştinţe şi abilităţi”. Continuarea dezvoltării profesionale se va face în cariera
profesională, permiţând astfel stabilirea de legături cu: sub-sectoare (educaţie ulterioară,
studiu bazat pe activităţi practice, studii pentru adulţi şi comunitate); sub-contexte (ex.
închisori, anumite dificultăţi de învăţare, dizabilităţi etc.) – pentru a face faţă cerinţelor în
schimbare; aspecte care ţin de subiecte specifice (reactualizarea cunoştinţelor specialiştilor şi
progresul lor); categorii de vârstă (14-16 ani); abilităţi generale şi alte iniţiative pe măsură ce
îşi fac apariţia (ex: sănătate şi securitate, primul ajutor, managementul comportamentului,
consultanţă pentru tinerii fără ocupaţie).
Cerinţele pieţei muncii
Caracterul adecvat al educaţiei este stabilit de funcţionarea pieţei muncii.Cerinţele pieţei
muncii se concentrează asupra calificărilor cursanţilor, dar şi asupra abilităţilor lor sociale.
Acest lucru influenţează modul de a ţine un curs. Dezvoltarea rezultatelor simple asociată cu
îmbunătăţirea şanselor de angajare presupun o nouă abordare a învăţământului, a capacităţii
de a construi abilităţi intra şi interpersonale în cazul studenţilor dezavantajaţi.
Abordare posibilă
Conţinutul planurilor de training ale profesorilor care lucrează cu tineri dezavantajaţi ar trebui
să se bazeze pe strategii de training concentrate asupra studentului )atât calificarea
competenţelor cât şi dezvoltarea abilităţilor simple).Cadrul planului de trening va oferi
structuri şi proceduri clare de acreditare pentru a se garanta transparenţa şi recunoaşterea
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formală dar şi obiective care vor reflecta orientarea către piaţa de muncă concretă.În ce
priveşte procesul la nivel macro, există un număr de termeni de referinţă care trebuie avuţi în
vedere atunci când avem de a face cu trainingul profesorilor:
•

integrarea cercetărilor recente şi a documentelor politice în cerinţele de training pentru
profesori

•

tipologia elaborării programului de dezvoltare profesională bazată pe principiul flexibilităţii

•

evaluarea va fi o combinaţie între formele reflective şi formative şi alte modalităţi de
apreciere.
Recunoaşterea cursurilor de dezvoltare profesională.
Recunoaşterea cursurilor de training este la fel de importantă ca şi recunoaşterea altor
activităţi profesionale care ar putea stimula îmbunătăţirea continuă a abilităţilor de predare de
cursuri.
Abordare posibilă
Participarea profesorilor la întâlniri locale sau regionale, la conferinţe internaţionale., lucrările
de cercetare bazate pe experienţe reuşite, poveşti de succes prezentate în format electronic sau
în publicaţii ar putea deveni parte a sistemului de acreditare a dezvoltării profesionale. Toate
aceste activităţi ar trebui să fie recunoscute la nivel instituţional dar să fie incluse într-o
politică naţională a perfecţionării planificării carierei profesionale.

6.6.2

Nivel instituţional

Instituţiile furnizoare de servicii
Furnizorii de servicii se lovesc de o mulţime de provocări, dintre care putem enumera: cererea
mică de forţă de muncă, o piaţă a muncii foarte dinamică şi nevoile de training foarte
diversificate.
Abordare posibilă
Managementul eficient a fost ani întregi un element-cheie pentru toate ţările.Furnizarea de
programe de training, ajustarea sistemelor de creditare, garantarea calităţii au putea cădea în
responsabilitatea autorităţilor locale. Modalităţile şi gradul de realizare ale modularizare
depind de procesul de organizare şi de luare a deciziei ca răspuns la cerinţele pieţei şi
serviciilor de training.
Strategii de training promovate
Modulele, ca metode de a restructura cursurile, propun schimbări în modul de a preda, din
moment ce se axează pe competenţele care vor fi dobândite de cursanţi şi pe rezultatele
programelor. Ca principiu de instruire (conţinuturi/metode), ele presupun o schimbare a
elementului accentuat în predarea cursurilor – nu se mai acordă atât de multă importanţă
subiectului şi metodelor de predare ci cursantului şi experienţei lui în învăţare.
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Abordare posibilă
Strategiile de dezvoltare profesională vor demonstra cum vor putea fi integrate într-un curs
abilităţile profesionale, de comunicare, personale (ex: punctualitatea, aspectul fizic) şi cele
practice (ex: capacitatea de a completa un formular). Accentul strategic cade pe o abordare
integrativă a învăţământului care combină dimensiunea socială a învăţării cu acele competenţe
dezvoltate pentru o anumită calificare. Scopul est promovarea învăţării cuprinzătoare într-un
mod care să facă o legătură între obiectele de studiu, experienţele vocaţionale şi lumea
cursanţilor. Modalitatea de instruire trece de la o ucenicie de cunoaştere la o metodologie
interactivă, bazată pe participare: brainstorming, discuţii, seminarii interactive, tehnici de
gândire critică, feed-back, auto-evaluare şi alte metode se vor combina cu contextele reale de
lucru.
Mecanisme de asigurare a calităţii.
Este important să existe un sistem bine pus la punct de monitorizare a calităţii şi să se
întreprindă acţiuni de corectare atunci când este necesar. Desigur, trecerea la programe de
calificare flexibile, scurte şi practice este una din direcţiile posibile. Programele de trening ar
trebui să reflecte schimbarea acestor atitudini.
Abordare posibilă
Instrumentele şi mecanismele de garantare a calităţii ar trebui folosite pentru abordările bazate
pe procedeele menţionate mai sus. Evaluarea normativă ar trebui, atunci când e posibil, să fie
însoţită sau înlocuită de evaluarea bazata pe criterii. Seturile de criterii ar trebui elaborate atât
pentru monitorizarea procesului cât şi pentru evaluarea trainingului şi trainerilor.
Exemplu: Reforma Trainingului Iniţial al profesorilor în FE: Contextul Marii Britanii.
Cheia reformei vor fi parteneriatele între instituţiile care furnizează training iniţial pentru
profesori; aceste instituţii de training militează pentru îmbunătăţirea continuă şi îşi asumă
responsabilitatea propriei evaluări şi controlul calităţii. Acest lucru este susţinut prin:
•

Verificări din partea LLUK ( Lifelong Learning UK: Învăţarea pe durata întregii vieţi în UK)
care se va asigura că furnizorii şi partenerii vor oferi o susţinere adecvată cursanţilor construind şi mărind rolul actual al FENTO (Further Education National Training
Organisation – organizaţia Naţională de Training pentru Continuarea Educaţiei

•

Dezvoltarea calităţii prin aplicarea unităţilor standard ale DfE (Departamentul de Educaţie)
care are drept sursă noul tip de învăţământ şi noile cadre ale unităţilor standard, susţinerea
cumulată şi trainingul pentru profesori.

•

Ciclul de 4 ani de inspecţii Ofsted (ofiice for Standards in Education – Direcţia pentru
Standarde în Educaţie). Ofsted va inspecta în fiecare an un sfert din cele 50 de instituţii de
studii înalte care au cursuri iniţiale de training pentru profesori precum şi o selecţie de licee
care lucrează cu astfel de instituţii.
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Evaluare şi certificare.
O bţinerea unei certificări la finalul programului de studiu şi evaluarea în timpul practicii
profesionale sunt elementele-cheie ale acestui nivel. Vor fi analizate la nivel instituţional şi
eficacitatea programului de training şi a evaluării.
Abordare posibilă
Deoarece reuşita dezvoltării profesionale depinde atât de standardele promovate cât şi de
stimulentele oferite la nivel instituţional, există cel puţin trei aspecte legate de acest succes:
•

evaluarea comparativă a programului de training

•

un sistem de evaluare a profesorilor

•

tehnici de evaluare participativă

•

un sistem valid de certificări

6.6.3

Nivel individual

Rolul managementului
Dacă învăţarea este contextualizată, localizată şi referitoare la comunitate, relaţia puternică
dintre profesor şi cursant trece printr-o schimbare a ponderii. Metodologiile de training ar
trebui să reflecte această trecere de la lanţul autorităţii tradiţionale la relaţia orizontală de la
om la om.
Abordare posibilă
Profesorul nu mai este autoritatea ultimă; e nevoie să se asume roluri auxiliare pentru a
dezvolta un mediu de colaborare, în care să crească împărtăşirea experienţelor şi a exerciţiilor
experienţiale.Această varietate apare din cauza diferenţelor dintre obiectivele specifice şi tipul
de training care e furnizat. Deşi acest lucru este adevărat, cunoaştem câţiva tineri care îşi
desfăşoară activitatea într-o structură puternică şi între nişte limite clare.Acest lucru ar putea
intra în opoziţie cu abordările descrie mai sus. Programele de training ar trebui, de ci, să ajute
profesorii să-şi adapteze valorile personale şi abilităţile de predare la nevoia dezvoltării de
competenţe, lăsând în urmă instruirea pe bază de transmitere de cunoştinţe.
Predarea comparată cu educatia adultilor prin programe de formare
Chiar şi în zilele noastre, nevoile reale ale oamenilor sunt neglijate de către cei care lucrează
cu ei: sănătate şi nutriţie, tehnologie de bază, întreţinerea şi reparaţia maşinilor şi a
motocicletelor, reţeaua electrică, manevrarea unui sistem de forare, capacitatea de a face faţă
treburilor gospodăreşti – nu reprezintă subiecte atinse în cadrul cursurilor. Una din priorităţile
pentru acest grup-ţintă este reprezentată de construirea personalităţii lor, a comportamentului,
a respectului de sine, toate reflectându-se în succesele şi eşecurile lor. Deci, în ce priveşte
nivelul individului, profesorii vor avea nevoie de training în metodologie, consultare şi în
psihologia educaţiei. Profesorii au nevoie de tipuri diferite de asistenţă, aşa cum şi studenţii
înşişi evoluează în mod diferit.
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Abordare posibilă
Grupul-ţintă ale cărui nevoi sunt analizate aste alcătuit din tineri cu probleme personale sau
care vin cu un background social dificil. Principala lor dificultate se manifestă în
managementul propriei vieţi, în care şcoala are contribuţia ei la eşec. Acesta este motivul
pentru care profesorii care lucrează cu această categorie specială de tineri au nevoie să ia parte
la diferite programe educaţionale în care să facă schimb de experienţă în ce priveşte anumite
practici de predare care au avut succes. Acesta este motivul pentru care instruirea faţă în faţă
nu mai aduce cele mai mari beneficii. Programele complexe de dezvoltare profesională ar
trebui să faciliteze şi alte tipuri de programe de dezvoltare continuă desfăşurate fie faţă în faţă,
fie on-line, programe care ar putea aduce beneficii profesorilor.
Instruirea diferentiata in formare.
Deşi modularizarea poate lua forme diferite, una din trăsăturile ei specifice este marea
libertate de alegere.Oamenii pot alege dintre diferite module, „să le aleagă şi să le combine”
în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe. Diferenţierea în cadrul unei modularizări continue este
un punct-cheie strategic al trainingului.
Abordare posibilă
Această oportunitate deschide noi posibilităţi de abordare pedagogică care presupune direcţii
de training diferenţiate.Nevoile fiecărui student ar putea deveni parte a procesului de învăţare.
O importanţă majoră o au background-ul personal al fiecărui individ, mediul căruia ei aparţin,
comunicare de care e nevoie să înţeleagă lucruri atunci când se blochează.
Trainingul profesorilor ar trebui să se concentreze asupra cestor programe atunci când au de a
face cu direcţii individualizate de însuşire de abilităţi. Profesorul trebuie să ştie că potenţialul
cunoaşterii umane poate diferi de la o persoană la alta, că emoţiile pot fi educate şi că studiul
este zadarnic dacă nu i se ataşează şi un înţeles.
Recunoaşterea diversităţii şi a surselor de motivaţie pentru tineri trebuie să fie miezul
procesului de predare şi formare. Cursantul capătă un rol activ în sala de clasă. În practică,
acest lucru înseamnă că studenţii încetează să mai fie recipiente pasive de cunoştinţe care
preiau informaţii. Se aşteaptă acum de la ei să iniţieze intervenţii personale, făcând legături
între subiectul teoretic şi situaţiile din viaţa reală.Accentul nu mai sta acum pe furnizarea de
cunoştinţe ci pe procesul individual de învăţare. Trainingul profesorilor va avea ca punct
central conceptul de diferenţă, văzut fie în sensul de diferenţe multiculturale, fie în cel de
diferenţe comportamentale.
Instruirea bazată pe principii de diferenţiere tratează problemele educaţionale practice din
următoarele puncte de vedere:(1) nivelul de pregătire al studentului în operarea cu un concept
sau în folosirea unei abilităţi la un anumit moment dat(2) interesul studentului să finalizeze
lucrul început(3) nevoile intelectuale şi emoţionale ale fiecărui cursant(4) profilul de studiu al
cursantului(5) capacitatea studentului de a rezolva problem.
În consecinţă, planul de instruire va fi concentrat asupra studentului, premisele fiind cele
enumerate mai sus, şi nu va cunoaşte o abordare tradiţională concentrată asupra conţinutului.
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Raportarea progresului individului.
Progresul fiecărui individ devine centru de interes pentru profesori.Se doreşte schimbarea cât
mai rapidă a metodelor de evaluare.Tehnicile de evaluare cantitativă, însoţite de tehnicile de
evaluare calitativă facilitează naşterea unui mediu de învăţare stimulativ. Portofoliile,
evaluarea bazată pe proiecte, auto+reflecţia sunt metode care dau profesorilor posibilitatea de
a strânge informaţii relevante despre studenţii lor.
Abordare posibilă
Metodele de adunare, măsurare şi înregistrare a rezultatelor simple trebuie să devină parte a
programului de training şi să fie bine legate de metodologiile de predare pentru a garanta un
sistem de monitorizare de calitate. Procesul care ar putea furniza informaţii relevante constă
în metodele de adunare, măsurare şi înregistrarea progresului individual în dezvoltarea
abilităţilor simple în abilităţi complicate. Programele de dezvoltare profesională trebuie să
lucreze cu elemente cum ar fi chestionarele de perfecţionare, teste, portofolii, treceri în
revistă, observaţii înregistrate despre grupuri sau despre activităţile individuale. Măsurarea sar putea face folosind o scară a gradului de impact, de acceptare etc., prin comparaţii cu cota
de nivel, comparaţii cu înregistrări/chestionare anterioare şi prin înregistrarea documentelor
scrise sau a celor pe suport electronic.

6.6.4

Nivel individual

Rolul managementului
Dacă învăţarea este contextualizată, localizată şi referitoare la comunitate, relaţia puternică
dintre profesor şi cursant trece printr-o schimbare a ponderii. Metodologiile de training ar
trebui să reflecte această trecere de la lanţul autorităţii tradiţionale la relaţia orizontală de la
om la om.
Abordare posibilă
Profesorul nu mai este autoritatea ultimă; e nevoie să se asume roluri auxiliare pentru a
dezvolta un mediu de colaborare, în care să crească împărtăşirea experienţelor şi a exerciţiilor
experienţiale.Această varietate apare din cauza diferenţelor dintre obiectivele specifice şi tipul
de training care e furnizat. Deşi acest lucru este adevărat, cunoaştem câţiva tineri care îşi
desfăşoară activitatea într-o structură puternică şi între nişte limite clare.Acest lucru ar putea
intra în opoziţie cu abordările descrie mai sus. Programele de training ar trebui, de ci, să ajute
profesorii să-şi adapteze valorile personale şi abilităţile de predare la nevoia dezvoltării de
competenţe, lăsând în urmă instruirea pe bază de transmitere de cunoştinţe.
Predarea comparată cu educatia adultilor prin programe de formare
Chiar şi în zilele noastre, nevoile reale ale oamenilor sunt neglijate de către cei care lucrează
cu ei: sănătate şi nutriţie, tehnologie de bază, întreţinerea şi reparaţia maşinilor şi a
motocicletelor, reţeaua electrică, manevrarea unui sistem de forare, capacitatea de a face faţă
treburilor gospodăreşti – nu reprezintă subiecte atinse în cadrul cursurilor. Una din priorităţile
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pentru acest grup-ţintă este reprezentată de construirea personalităţii lor, a comportamentului,
a respectului de sine, toate reflectându-se în succesele şi eşecurile lor. Deci, în ce priveşte
nivelul individului, profesorii vor avea nevoie de training în metodologie, consultare şi în
psihologia educaţiei. Profesorii au nevoie de tipuri diferite de asistenţă, aşa cum şi studenţii
înşişi evoluează în mod diferit.
Abordare posibilă
Grupul-ţintă ale cărui nevoi sunt analizate aste alcătuit din tineri cu probleme personale sau
care vin cu un background social dificil. Principala lor dificultate se manifestă în
managementul propriei vieţi, în care şcoala are contribuţia ei la eşec. Acesta este motivul
pentru care profesorii care lucrează cu această categorie specială de tineri au nevoie să ia parte
la diferite programe educaţionale în care să facă schimb de experienţă în ce priveşte anumite
practici de predare care au avut succes. Acesta este motivul pentru care instruirea faţă în faţă
nu mai aduce cele mai mari beneficii. Programele complexe de dezvoltare profesională ar
trebui să faciliteze şi alte tipuri de programe de dezvoltare continuă desfăşurate fie faţă în faţă,
fie on-line, programe care ar putea aduce beneficii profesorilor.
Instruirea diferentiata in formare.
Deşi modularizarea poate lua forme diferite, una din trăsăturile ei specifice este marea
libertate de alegere. Oamenii pot alege dintre diferite module, „să le aleagă şi să le combine”
în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe. Diferenţierea în cadrul unei modularizări continue este
un punct-cheie strategic al trainingului.
Abordare posibilă
Această oportunitate deschide noi posibilităţi de abordare pedagogică care presupune direcţii
de training diferenţiate. Nevoile fiecărui student ar putea deveni parte a procesului de
învăţare. O importanţă majoră o au background-ul personal al fiecărui individ, mediul căruia
ei aparţin, comunicare de care e nevoie să înţeleagă lucruri atunci când se blochează.
Trainingul profesorilor ar trebui să se concentreze asupra cestor programe atunci când au de a
face cu direcţii individualizate de însuşire de abilităţi. Profesorul trebuie să ştie că potenţialul
cunoaşterii umane poate diferi de la o persoană la alta, că emoţiile pot fi educate şi că studiul
este zadarnic dacă nu i se ataşează şi un înţeles.
Recunoaşterea diversităţii şi a surselor de motivaţie pentru tineri trebuie să fie miezul
procesului de predare şi formare. Cursantul capătă un rol activ în sala de clasă. În practică,
acest lucru înseamnă că studenţii încetează să mai fie recipiente pasive de cunoştinţe care
preiau informaţii. Se aşteaptă acum de la ei să iniţieze intervenţii personale, făcând legături
între subiectul teoretic şi situaţiile din viaţa reală. Accentul nu mai sta acum pe furnizarea de
cunoştinţe ci pe procesul individual de învăţare. Trainingul profesorilor va avea ca punct
central conceptul de diferenţă, văzut fie în sensul de diferenţe multiculturale, fie în cel de
diferenţe comportamentale.
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Instruirea bazată pe principii de diferenţiere tratează problemele educaţionale practice din
următoarele puncte de vedere:(1) nivelul de pregătire al studentului în operarea cu un concept
sau în folosirea unei abilităţi la un anumit moment dat(2) interesul studentului să finalizeze
lucrul început(3) nevoile intelectuale şi emoţionale ale fiecărui cursant(4) profilul de studiu al
cursantului(5) capacitatea studentului de a rezolva problem.
În consecinţă, planul de instruire va fi concentrat asupra studentului, premisele fiind cele
enumerate mai sus, şi nu va cunoaşte o abordare tradiţională concentrată asupra conţinutului.
Raportarea progresului individului.
Progresul fiecărui individ devine centru de interes pentru profesori.Se doreşte schimbarea cât
mai rapidă a metodelor de evaluare.Tehnicile de evaluare cantitativă, însoţite de tehnicile de
evaluare calitativă facilitează naşterea unui mediu de învăţare stimulativ. Portofoliile,
evaluarea bazată pe proiecte, auto+reflecţia sunt metode care dau profesorilor posibilitatea de
a strânge informaţii relevante despre studenţii lor.
Abordare posibilă
Metodele de adunare, măsurare şi înregistrare a rezultatelor simple trebuie să devină parte a
programului de training şi să fie bine legate de metodologiile de predare pentru a garanta un
sistem de monitorizare de calitate. Procesul care ar putea furniza informaţii relevante constă
în metodele de adunare, măsurare şi înregistrarea progresului individual în dezvoltarea
abilităţilor simple în abilităţi complicate. Programele de dezvoltare profesională trebuie să
lucreze cu elemente cum ar fi chestionarele de perfecţionare, teste, portofolii, treceri în
revistă, observaţii înregistrate despre grupuri sau despre activităţile individuale. Măsurarea sar putea face folosind o scară a gradului de impact, de acceptare etc., prin comparaţii cu cota
de nivel, comparaţii cu înregistrări/chestionare anterioare şi prin înregistrarea documentelor
scrise sau a celor pe suport electronic.

6.7

COMPETENŢE SOCIALE

6.7.1

Introducere

Această secţiune se focalizează pe un set de metode potrivite pentru a evalua competenţe
sociale. Competenţele sociale nu pot să fie evaluate aşa cum sunt calificăţrile profesionale. Au
fost caracterizate ca fiind intangibile (nu sunt concrete) subiective, personale şi intermediare.
Sunt rezultate reale care au un impact pozitiv asupra dezvoltării tinerilor.
Beneficiile pe care le avem atunci când evaluăm competenţe sociale într-un modul pot să fie
substanţiale iar rezultatele în comportamentul social pot să fie relevante in măsurarea
progresului pentru tipuri diferite de tineri care aparţin acestor grupuri dezavantajate. Cei care
se dovedesc că au succes în acest domeniu în mod probabil reuşesc să obţină şi calficările
necesare pentru o meserie. Motivaţie crescută, încredere în sine, stimă de sine sunt exemple
bune pentru descrierea categoriilor de competenţe sociale. Acestea pot să includă şi realizări
în ceea ce priveşte abilităţle interpersonale, abilităţi analitice, managementul timpului sau
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rezolvare se probleme. Indicatorii sociali sunt mijloacele prin care este posibil să măsurăm
dacă comportamentele sociale s-au obţinut.Competenţele sociale ar putea să fie clasificate
după cum urmează:
1.

Competenţe de bază
Competenţe de bază pot să fie clasificate după cum urmează: (1) abilităţi cheie pentru
muncă ca şi achiziţie de abilităţi de bază, limbaj şi comunicare; (2) ablităţi atitudinale
(motivaţie, incredere în sine şi stimă de sine); (3) abilităţi personale ( punctualitate,
prezenţă personală) şi (4)abilităţi practice (abilitatea de a completa o cerere).

2.

Competenţe specifice grupului tintă
Competenţe specifice grupului tintă sunt acelea care sunt relevante grupurilor particulare
(ex.omani cu diabilităţi,oamenii străzii,etc)

6.7.2

Nivel sistemic

Competenţele sociale sunt acele competenţe care nu pot fi măsurate în aceleaşi fel în care se
poate face cu calificările pentru angajare.Au fost caracterizate ca fiind intangibile (nu
concrete), subiective, personale sau mediate. Totuşi sunt rezultate reale care au un impact
pozitiv asupra dezvoltării celor ce studiază. Termenul de competenţe sociale permite o gamă
largă de interpretări. Definiţiile şi terminologia folosite în legătură cu acele abilităţi
intangibile variază de la studiu la studiu, incluzând termeni precum „abilităţi informale”,
„abilităţi tacite”, „abilităţi personale”şi „abilităţi interpersonale”.
Avantajul evaluării comeptenţelor sociale în interiorul unui modul poate fi substanţial şi
rezultatele compoeramentale pot fi cel mai relevant etalon de progres pentru un anumit număr
de tipuri diferite de elevi, în special în cazul tinerilor dezavantajaţi. Acesta este cazul tinerilor
marginalizaţi care obţin mai greu rezultate importante cum ar fi calificările sau dezvoltarea la
locul de muncă.Motivaţia îmbunătăţită, încrederea crescândă şi siguranţa de sine şi respectul
de sine sunt exemple bune de rezultate de mică importanţă. Rezultatele de suprafaţă pot
include de asemenea realizările legate de abilităţile interpersonale, abilităţile analitice, abilităţi
cu privire la organizarea timpului sau rezolvarea problemelor. Indicatorii de mică însemnătate
reprezintă metodele ce fac posibilă determinarea măsurii în care au fost obţinute rezultatele.
Un alt termen important în acest context este distanţa parcursă şi se referă la progresul pe
care îl face un tânăr înspre rezultatele cu adevărat importante (ex. un mai mare grad în
angajare, calificări). Rezultatele de o mai mică importanţă pot fi clasificate astfel:
•

Rezultate-cheie

•

Rezultate-cheie pot fi clasificate astfel: (1) abilităţi-cheie de muncă precum dobândirea
abilităţilor de limbă şi comunicare; (2) competenţe atitudinale (motivare, încredere şi
respectul de sine); (3) abilităţi personale (ex. organizarea timpului, aspecte personale) şi
(4) abilităţi practice (ex. abilităţi de a completa un formular de aplicare).

•

Rezultate specifice grupurilor ţintă

•

Rezultate specifice grupurilor ţintă sunt acele rezultate relevante pentru anumite grupuri
(ex. persoane cu dizabilităţi de învăţare sau cu boli psihice; foşti delincvenţi, persoane
fără casă).
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Integrarea socială
În unele ţări europene, abordarea dîmpărţirea pe module a fost corelată cu problema integrării
sociale.
Există scopuri specifice ale împărţirii pe module ca de exemplu reintegrarea anumitor grupuri
ţintă în pregătirea obişnuită, integrarea în curriculum de bază, integrarea în pregătirea pentru a
găsi un loc de muncă, egalitatea de şanse şi o integrare educaţiei vocaţionale generale şi de
asemenea accesul la o educaţie viitoare pentru persoanele de pe piaţa muncii.Abilităţile de
suprafaţă şi evaluarea / auto-evaluarea lor sunt foarte importante în contextul integrării
sociale. Se spune că deseori rezultatele de suprafaţă contribuie la integrarea socială.De-a
lungul ultimelor decenii, în multe ţări europene subiectul şomajului şi al excluderii sociale a
tinerilor şi adulţilor a devenit unul dintre cele mai importante domenii ide interes atât pentru
liber-profesionişti cât şi pentru politicieni.
Tinerii marginalizaţi se confruntă deseori cu lipsa de experienţă de viaţă şi cu lipsa de
încredere în ei înşişi (reprezentând factorul principal care îi împiedica să obţină o
slujbă).Evaluarea rezultatelor de suprafaţă încorporate în modulele de curs sau în cadrul unui
modul din educaţia şi pregătirea (pre-) vocaţională, ar face posibilă descoperirea de către
elevi/facilitatori a rezultatelor de suprafaţă ale studenţilor, facilitându-le astfel încrederea şi
siguranţa de sine. Metode de evaluare a acestor rezultate trebuie să fie observate în contextul
problemelor de integrare socială şi de construire a încrederii.
Abordări posibile
Partea importantă pe care o joacă abilităţile de suprafaţă în educaţia şi angajarea
adulţilornecesită o mai mare recunoaştere şi conştientizare de către studenţi, liberprofesionişti, politicieni etc. ale unor asemenea abilităţi. Cererile curente ale „societăţii bazată
pe cunoaştere” au accentuat importanţa competenţelor educaţiei non-formale şi a abilităţilor
de suprafaţă în cadrul economiei „bazate pe cunoaştere”.
În unele ţari în cadrul cărora Guvernul este responsabil pentru planul de învăţământ,
introducerea metodelor corespunzătoare trebuie să fie iniţiată de Guvern.
Un exemplu danez. În Danemarca, competenţele „personale” au fost încorporate în programa
VET.În cadrul reglementării naţionale VET, competenţele personale sunt definite în contextul
ocupaţiei specifice şi al exigenţelor legate de competenţe, ex. în cazul educaţiei sociale şi de
îngrijire medicală accentul cade pe dezvoltarea competenţelor sociale, ce reprezintă o parte
esenţială a muncii unui asistent social sau medical. Evaluarea competenţelor profesionale
diferă de evaluarea competenţelor vocaţionale din moment ce competenţele ultime nu au fost
definite în regulamente. Este văzut ca un proces individual, în care studentul în cooperare cu
tutorele lui/ ei stabilesc obiective individuale şi le evaluează împreună cu tutorele. Accentul
este pus pe educaţia formativă, evaluarea ca proces continuu de reflectare. Mai mult de atât,
competenţele personale sunt evaluate în context, de exemplu interacţiunea studentului cu
pacienţi / clienţi este punctul de plecare pentru o discuţie asupra dezvoltării competenţelor
sociale. Un punct central în discuţia contextului danez a fost cum să separăm evaluarea
„competenţelor personale” de evaluarea „personalităţii”. Centrarea pe context şi competenţe
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personale relevante pentru profesie a fost un mod de a face faţă acestei probleme, chiar dacă
încă este considerată o balanţă între evaluare şi respect pentru integritatea fiecărui elev.
Un exemplu din Marea Britanie: În contextul Marii Britanii din decembrie 2003, LSC
(Consiliul Învăţării şi Abilităţilor link http://www.lsc.gov.uk/) a publicat un ziar de consultare
care a recunoscut contribuţia educaţiei neacreditate. Ziarul a afirmat că exista nevoia să „se
stabilească scopuri şi performanţe măsurabile într-un mod ce recunoaşte educaţia care nu
conduce către o calificare acreditată, cu toate acestea dovedind rezultatele elevilor”. Scopul
era să încurajeze introducerea unei metode de recunoaştere a rezultatelor fără a împiedica
oamenii să acceseze programele de educaţie. Este ştiut că toate metodele care nu ar trebui să
fie greu de implementat ci să ajute studenţii să-şi clarifice scopurile educaţionale, au un suport
în progresul lor şi în modul în care-şi pot îmbunătăţi performanţa asigurându-le recunoaşterea
educaţiei lor. Intenţia LSC a fost de a introduce un proces cu cinci paşi legat de Inspecţia
Generală a Cadrului Muncii care ar fi urmat în întreaga ţară.
Cinci elemente ale ceea ce astăzi este acceptat ca fiind procesul RARPS ( Recunoaşterea şi
Înregistrarea
Progresului
şi
Rezultatelor
în
educaţia
non-acreditată)
link
http://www.niace.org.uk/Projects/RARPA.Default.htm :
•

Scopuri ale educaţiei bine definite pentru toate programele

•

Evaluare iniţială pentru a stabili nivelul de pornire al studenţilor

•

Identificarea obiectivelor adecvat de provocatoare pentru educaţie

•

Înregistrarea progresului şi realizărilor studentului pe parcursul programului

•

Evaluarea finală şi examinarea întregului progres şi a tuturor realizărilor studentului

Nevoile pieţei muncii/ patronatelor
Competenţele sociale precum abilităţile interpersonale, încrederea şi iniţiativa sunt importante
pentru îmbunătăţirea angajării studenţilor.În acest mod metodele de evaluare a rezultatelor de
suprafaţăar puteau fi concepute pentru a susţine acest scop.De exemplu anumite metode/
abordări s-ar putea concentra doar pe nevoia de angajtori sau instructori.
Abordări posibile
Înregistrarea indicatorilor de suprafaţă şi dezvoltarea abilităţilor uşoare au fost considerate
necesare pentru a înţelege nevoile angajatorilor care erau mai mult îngrijoraţi de dezvoltarea
abilităţilor decât de faptul că indivizii sunt instruiţi pentru a trece de interviuri.S-a discutat
asupra faptului ca angajatorii erau îngrijoraţi de nivelul de motivare, flexibilitate, încredere şi
reasigurarea al unui nou fundal stabil. Măsurarea rezultatelor de suprafaţă i-ar putea reasigura
că angajează persoanele potrivite.
Exemplu: ECOTEC ( Cercetarea ECOTEC şi Consultanţa Ldt) link
http://www.ecotec.com/researchresults
Raportul ECOTEC grupează rezultatele de suprafaţă sub trei direcţii: legate de atitudine,
aptitudini aplicabile în viaţa curentă şi aptitudini transferabile. Abilităţile legate de atitudine
includ stima de sine , privire pozitivă asupra celorlalţi, asumându-şi responsabilitatea pentru
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propriile vieţi, încredere, motivare, atitudine, conştiinţă de sine, depresie/ frică redusă şi
aspiraţii.Rezultatele aptitudinilor aplicabile în viaţa curentă conţin aptitudini sociale, prezenţă,
gestionarea timpului, prezentare personală, igienă personală şi conversaţii
relevante.Aptitudinile transferabile includ factori precum munca pe grupe/ echipe, rezolvarea
problemelor, punerea de întrebări, evaluarea, luarea de iniţiative, aptitudini de limbă şi
comunicaţionale.Integrarea metodelor de evaluare a rezultatelor de suprafaţă în programele de
instrucţie ar putea facilita pătrunderea studenţilor pe piaţa muncii. Pentru a facilita procesul
trebuie ca anumite organizaţii să fie implicate.

6.7.3

Nivel institutional

Dezvoltarea unui process sau a unei metode pentru a masura rezultatele de suprafaţă în
cadrul instituţiilor individuale
În dezvoltarea unui process sau a unei metode pentru a masura rezultatele de suprafaţă din
interior, trebuie luată în consideraţie următoarea listă de verificare:
•

Dezvoltarea structurilor-suport pentru instructori ce i-ar ajuta să lucreze cu rezultate de
suprafaţă;

•

Colaborarea între instructori pentru a duce la dezvoltarea procesului;

•

Colaborarea între organizaţii potrivite

•

Dezvoltarea unei perspective comune în locul rezultatelor de suprafaţă din cadrul instrucţiei;

•

Colaborarea între liber-profesionişti pentru a duce la dezvoltarea procesului;

•

Conştientizarea diferenţelor de gen/ culturale/ entice
Un exemplu îl reprezintă această propoziţie: „Am dificultăţi în a înţelege când persoanele mi
se adresează în engleză”. Dacă nu este specificat faptul că engleza este limba, propoziţia poate
determina răspunsuri ambigue sau nu reuşeşte să exprime faptul că problema limbii reprezintă
o barieră pentru cineva care are engleza a doua limbă. Interpretarea indicatorilor de către
oameni aparţinând mai multor culturi poate de asemenea să reprezinte o problemă- de
exepmlu ce intr-o cultură este considerat pozitiv ar putea fi considerat brash sau arogant în
alte ţări.
Stabilirea liniei directare
Este important să se stabilească o liniei directare a aptitudinilor de suprafaţă, aptitudini şi
atitudini ce pot asigura măsurarea progresului individual. Instituţia ar trebui să dezvolte o
procedură adecvată pentru a stabili o linie directare folosind teste, evaluărea facută de un grup
de profesori/ instructori, etc.) .Aceasta poate fi facută în timpul fazei de evaluare iniţială în
timpul căreia se stabilesc nevoile clientului, sunt identificate barierele angajării şi sunt
stabilite ţintele dezvoltării personale. Organizaţia ar trebui să acorde spaţiu ( timp şi mijloace )
pentru a face posibilă evaluarea iniţială.
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Strângerea şi înregistrarea informaţiilor asupra aptitdinilor de suprafaţă şi a
călătoriilor la distanţă.
Este extrem de important că metodele de strângere şi recolectare a informaţiilor asupra
aptitudinilor de suprafaţă şi a progresului făcut sunt riguroase şi îndreptate spre un grup ţintă.
Prin selectarea şi implementarea unui număr de metode pentru a aduna informaţii asupra
aptitudinilor de suprafaţă este facilitată obţinerea unei priviri de ansamblu asupra progresului
înregistrat de studenţi.
Abordări posibile
Este posibilă abordarea următoarelor metode:
•

Planificarea acţiunilor individuale, planificarea acţiunilor personale şi stabilirea unei ţinte;

•

Dialogul dintre instructor/ evaluator şi client pentru a înregistra rezultatele de suprafaţă;

•

Agentă zilnică sau jurnal personal;

•

Înregistrarea observaţiilor asupra activităţii de grup sau individuală;

•

Prezentarea materialului într-un portofolui;

•

Teste;
Dezvoltarea procesului de evaluare/ Selectarea metodelor/ mijloacelor de evaluare a
rezultatelor de suprafaţă
Evaluarea este de obicei un proces cu două posibilităţi, împărţit între instructor şi trainee
pentru a asigura că aprecierea este demnă de încredere, viguroasă şi profesională. Evaluarea ar
trebui să fie o funcţie-suport pentru client pentru a-l asista în identificarea nevoilor reale şi
pentru a atrage atenţia asupra lucrătorilor de proiect. Cei ce beneficiază trebuie să fie
participanţi dispuşi, capabili să observe valoarea din proces.
Instrumente de evaluare

•

Metode de evaluare bazate pe documentare ( chestionare, bilanţul narativ al progresului sau
îndemânării studentului);

•

Sisteme bazate pe calculatoare( forme de evaluare on-line);

•

Jocuri ( carduri de auto-evaluare).
Bariere în calea măsurării/ puncte slabe,
Instructorii din interiorul instituţiilor trebuie să fie conştienţi de posibilele bariere pe care le
poate întâmpina măsurarea.

•

Principalele bariere se referă la lipsa unor metodologii corespunzătoare, constrângeri
determinate de resurse şi în oarecare măsură problema intruziunii/ sensibilităţii sau lipsa
relevanţei în cazul tinerilor dezavantajaţi.

•

Un alt punct slab în cazul sistemelor de monitorizare a rezultatelor de suprafaţă poate fi
subiectivitatea sau folosirea inadecvată a limbii. De asemenea este important să fie luat în
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considerare potenţialul prejudecăţii culturale în alegerea indicatorilor şi să fie sensibili la
problemele oportunităţilor egale în exprimarea lor.
•

Studenţii cu dificultăţi în ceea ce priveşte numerele , literatura sau învăţarea s-ar putea să
întâmpine dificultăţi în cazul evaluărilor scrise. Liber-profesioniştii s-ar putea să aibă nevoie
să folosească metode/ obiecte alternative pentru evaluare. ( jocuri- vezi mai sus).
Exemple: Metode de Colectare, măsurare şi menţinerea recordului rezultatelor de
suprafaţă:
•

Chestionare auto-competitive;

•

Teste;

•

Portofolii

•

Verificarea formală/ informală;

•

Observaţii înregistrate ale activităţii de grup sau individuale;

•

Interviuri

Măsurate prin:
•

Scări ale stărilor, înţelegerilor etc. (scară de la 1 la 10).

•

Comparaţie cu informaţii normative,

•

Comparaţie cu însemnări/ chestionare anterioare;

•

Părerea evaluatorului/ instructorului.

Existenţa însemnărilor, inclusiv
•

Însemnări pe baza documentelor;

•

Însemnări bazate pe calculatoare;

•

Proiectare video.

6.7.4

Nivel individual

Creşterea încrederii în sine şi a stimei de sine a studenţilor
Încrederea sporită, motivaţia şi stima de sine sunt indicatori foarte cunoscuţi. O mare parte a
studenţilor întâmpină numeroase greutăţi în participarea pe piaţa muncii şi dezavantaje la
nivel înalt din cauza unui slab nivel al încrederii şi al stimei de sine.
În contextul educaţiei şi instructajului ( pre-) vocaţional metodele de evaluare a rezltatelor de
suprafaţă ar putea contribui la demonstrarea/ dezvăluirea progresului înregistrat de studenţi ca
rezultat al participării la modul, chiar dacă nu se observă imediat, asigurând astfel
oportunitatea motivării pesonale. De obicei studenţii văd acest proces într-o lumină
favorabilă- şi pentru mulţi dezvoltarea abilităţilor de suprafaţă reprezintă primul „ succes” pe
care l-au experimentat.
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Abordare posibilă
Metode şi modele transnaţionale de autoevaluare a componentelor personale”
http://www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/index_projecte.htm
înfiinţată
de
comisia
Europeană Programul Acţiunii Instruirii Vocaţionale Leonardo Da Vinci ( vezi nivelul
profund ) are ca scop facilitarea evaluării de către studenţi a abilităţilor de suprafaţă prin
intermediul introducerii diferitelor tipuri de metode de autoevaluare şi prin familiarizarea cu
facultatea şi cu locul de muncă. Abordările metodelor de autoevaluare folosite în ţările
partener au fost diferite de chestionarele de autoevaluare şi de interviurile de implementare a
modulelor de autoevaluare. Una din abordările luate în calcul, dezvoltată în două ţari, în
Marea Britanie şi România, a folosit metoda modelului DCA ( Analiza Dinamică a
Conceptului) link http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/dca/book/index.htm. Metoda DCA
însoţită de un program software fidel, asigură posibilitatea utilizatorilor de a creea metodele
conceptuale care pot fi utilizate în scopul autoevaluării.
Proiectul a fost coordonat de Universitatea din Flensburg( Germania). Partenerii internaţionali
ai proiectului au fost Academia Consultadoria ( Portugalia), Universitatea din Patras (
Grecia), Institutul Danez de Instruire Vocaţională( Danemarca), Institutul de Educaţie,
Universitatea din Londra ( Marea Britanie), Institutul Naţional de Pregătire Tehnică şi
Vocaţională( Republica Cehă) şi Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei ( România ).
Exemplu: „Prinzând Încredere”
Institutul Naţional al Educaţiei Permanente a Adulţilor( NIACE) au realizat o măsurare a
rezultatelor
de
suprafaţă
numită
„
Prinzând
Încredere”
link
http://www.niace.org.uk/funds/ACLF/Catching-Confidence-Final-Report.pdf .Sistemul a fost
dezvoltat de NIECE ca răspuns al muncii organizaţiilor cu studenţii adulţi înregistrând o
încredere crescândă ca rezultat al implicării în educaţia adulţilor. Prinzând Încredere (vezi
nivelul de adâncime) a fost concepută pentru a completa procesul Recunoaşterea şi
Înregistrarea Progresului şi Realizării prin Învăţarea Neacreditată ( RARPA), realizările „
pentru a demonstra studenţilor şi profesorilor ce s-a obţinut”.Sistemul poate fi folosit ca
activitate de grup, pe perechi sau într-o bază unu la unu între student şi profesor.
În versiunea originală, studenţilor li se prezintă zece afirmaţii pozitive despre încredere. Li se
cere apoi să le pună în corelaţie cu patru situaţii: „ la un centru de învăţământ”, „ acasă”, „ în
societate/ cu prietenii” şi „ la lucru/ în afară sau în legătură cu el ”. Răspunsurile sunt
însemnate pe o scară cu patru niveluri având de la „ coeficient maximal” la „ coeficient foarte
slab”, fiecare fiind reprezentat printr-un simbol diferit. O caracteristică a unuia dintre
simboluri, reprezentând un nivel de reflectare a urmării înţelegerii şi de discuţie liberă între
student şi profesor este poziţionată pe o reţea pentru fiecare afirmaţie şi face loc unui nou
simbol în momentul în care exerciţiul se repetă pentru a determina „ distanţa străbătută”.
Sunt multe de apreciat în cazul programului Prinzând Încredere inclusiv folosirea afirmaţiilor
pozitive, subliniind valoarea conversaţiei dintre profesor şi student, existenţa încredere în
diferite situaţii. Este o interacţiune care va apela la studenţi.Totuşi există nenumărate
neajunsuri ale sistemului. Prinzând Încredere a fost conceptul pentru studenţii din educaţia
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adulţilor şi deci nu este o metodă incluzivă şi corespunzătoare dacă e aplicată copiilor sau în
cadre informale. Dacă accentul cade exclusiv pe încredere şi în mică măsură pe respectul de
sine, modelul exclude rezultatele de suprafaţă pe care organizaţiile sectorului voluntar şi ale
comunităţii le dezvoltă în interesul grupurilor de clienţi. Scara Likert are patru niveluri care
restricţionează posibilitatea de a demonstra distanţa parcursă.
Folosirea unei reţele ce ajută studentul să-şi vadă răspunsurile anterioare ar putea fi baza
răspunsului studentului la cea de-a doua afirmaţie. Unii studenţi ar putea să se simtă ajutaţi
prin folosirea unui sistem de reţele ce îi încurajează să folosească carduri sau etichete
lipicioase pentru a indica procesul. Chiar dacă metoda este una dintre cele mai noi din
sistemele dezvoltate, eşuează încă în asigurarea unei măsurări a rezultatelor de suprafaţă care
să reflecte diversitatea organizării din cadrul sectorului voluntar şi comunitar.
Importanţa contextului
Rezultatele de mică importanţă ar putea fi dependente de situaţie. Evaluarea rezultatelor/
abilităţilor de mică importanţă ar putea duce la succes într-un context, dar nu în mod necesar
şi în altul. Deci metodele de evaluare a rezultatelor de mică importanţă trebuie să ia în
consideraţie nevoile studenţilor în contexte specifice.
Exemplu „ Pachetul Personal de Putere” ( vezi nivelul profund)
„Pachetul Personal de Putere”
www.theresearchcentre.co.uk/.../the%20SOUL%20(Soft%20Outcomes%20Universal%20Lea
rning)%20project.pdf ( GCC,2002) a fost realizat de Consiliul Ţării Gloucestershireal
Adulţilor şi Continuării educaţiei şi Serviciului de Instruire( ACET). Conţine un set de
documente realizate pentru a permite tutorilor, profesorilor şi altor persoane ce ajută
muncitorii pentru a măsura progresul aptiunidilor soft în diferite contexte. Aptitudinile sunt
grupate în patru zone de aptitudini: atitudinale, personale, interpersonale şi organizaţionale.
Este destinat studenţilot de peste 16 ani şi se desfăşoară în paralel cu zonele de aptitudinicheie şi de bază. Există un sistem organizat, bazat pe legăturile stabilite între studenţi.
Modelul poate fi folosit cu grupuri pentru a începe discuţii sau rezolvarea de probleme în mod
dinamic.
Recunoaşterea aptitudinilor principale/secundare şi a competenţelor studenţilor
Trebuie avute în vedere aptitudinile principale/secundare ale studenţilor. Recunoaşterea
aptitudinilor secundare contribiue la transformarea lor din secundare într-o dimensiune clară,
facilitând astfel rezultatele soft pozitive pentru studenţi, cum ar fi cele asociate siguranţei de
sine, capacitatea crescută de cunoştinţe îmbunătăţite şi o mai bună abilitate de a exercita
controlul asupra situaţiilor şi împrejurărilor lor.
Exemplu Identificarea Nevoilor de Studiu şi Sprijin
Instrumente„ Tipuri de Carduri de Aptitudini Transferabile; Tipul de Card de Valoare a
Muncii a fost dezvolt pentru a identifica/ evalua abilităţile transferabile. Aptitudinile sunt
grupate sub patronajul Foarte Competent, Adecvat pentru Cardul de Sarcini şi Aptitudini şi
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sunt clasificate în funcţie de Informaţii, Idei, Oameni, Lucruri.Valorile Muncii sunt împărţite
în funcţie de gradul de importanţă şi tratate cu respect în cadrul muncilor plătite şi neplătite.
Pentru a ajuta persoanele şi grupurile să identifice şi să aplice aspecte ale aptitudinilor şi
valorilor în funcţie de oferta de lucru. Pot fi folosite în situaţii cu persoane şi de grupuri
pentru a determina discuţii. Fiecare tip de card ar putea fi completat în câteva minute, dar
discuţia şi reflectarea necesită o utilizare propice a uneltelor.
Exemple de Instrumente de Evaluare
•

Folosirea instrumentelor de evaluare

•

Există două cereri principale pentru metodele inventate pentru a masura rezultatele de mică
importanţă şiprogresele făcute. Acestea sunt: (1) credibilitatea şi (2) valabilitatea .
Instrumentele ar trebui să permită îmbunătăţirea educaţiei şi înţelegerea grupurilor ţintă.
Exemplu: Calitatea Indicatorilor de Viaţă:Calitatea indicatorilor de viaţă a fost concepută
de Universitatea din Toronto care cere persoanelor să evalueze cât sunt ei de mulţumiţi de
aspectele vieţii lor. Acest model este alcătuit din 54 de puncte împărţiţi în 9 subdomenii cu
evaluări măsurate pe o scară cu 5 trepte însoţit de un sistem de estimare ( Centrul de
Promovare a Sănătăţii , Universitatea din Toronto, 2003). În afara problemei complexităţii
există problema inexistenţei unei legături directe între o creştere a calităţii vieţii unei persoane
şi rolul jucat de o parte voluntară şi comunitară a organizaţiei. Un student informal, de
exemplu, ar putea considera a creştere din aceste cauze diverse ca pe un câştig uşor sau ca pe
o operaţie ce îi îmbunătăţeşte în mod evident sănătatea. Există puţine puncte comune cu
educaţia informală la care ar participa la timpul potrivit. Apoi problemele apar din faptul că sar putea să existe un scor negativ care însă va egala totuşi calitatea acceptabilă a vieţii.
Exemplu: „Nivelul Spiritului” link http://www.foyer.net/mpn/story.php?sid=419
Programele de caritate ale Fairbridge şi ale Federaţiei Foyer au avut de-aface cu un sistem
bazat pe modelul Toronto. „Nivelului Spiritului” i se face publicitate şi se afirmă că este „un
instrument de încredere în măsurarea şi evaluarea calităţii vieţii şi a progresului înregistrat”
Metoda e mai scurtă decât în cazl modeluli Toronto şi are caracteristici atractive ce pot fi
transferate într-un calculator. O voce opţională căreia i se pot adresa întrebări din cele trei
domenii „ a fi”; „ a exista”; „ a deveni”; două dintre seturi au 27 de întrebări şi 2 au câte 9
întrebări. Un exemplu de Întrebare ar fi „Cât este de important pentru mine să-mi rezolv
problemele?” ; iar răspunsurile la această întrebare sunt „ nu sunt importante deloc”, „ destul
de importante”; „ foarte importante” ; „ extrem de important Alte întrebări se referă la gradul
de satisfacţie. Sunt posibile răspunsuri ca „ nu ştiu”; „ nu se potriveşte” . Rezltatul şi
prezentarea unui profil devin complete prin intermediul software care poate prezenta vizual
până la 9 seturi de rezultate sub forma unui tabel de bare.
Exemplu:”Scara Rickter”: Scara Rickter( link http://www.rickterscale.com/main.htm) este
un model de măsurare pentru care se fac cereri semnificative.Scara Rickter oferă posibilitatea
de a celebra diversitatea, de a depăşi credinţe constrângătoare, asigură motivare şi câştigă
potenţial. Oferă noi perspective şi un fel de explorare posibilă ce ajută clienţii în facerea
alegerii în cunoştinţă de cauză. Şi ca un procedeu cu acelaşi nume, măsoară mişcarea-se poate
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numi „ verificarea pe o scară seismică!”( Comisia Rickter, 2003) Sistemul se dezvoltă din
anul 1994 şi e alcătuit dintr-o „Tabla a Vieţii” având un set de diapozitive care acţionează pe
o scară de la 0 la 10. Scărilor li se pot da un cadru de referinţă în funcţie de o anumită
organizaţie. Clientul primeşte o placă şi apoi este rugat să răspundă la o serie de întrebări .
Aceasta s-ar putea să fie imediat completată, pentru a fi urmată apoi de adresarea daceloraşi
întrebăride o altă persoană. Studentul arată anumite diapozitive pentru a indica nivelul
răspunsului. În acest mod se poate deriva un profil de bază. Utilizând acelaşi proces de la o
dată ulterioară, se poate determina orice distanţă parcursă.
Exemplul de întrebări puse în cadrul „Tabla Vieţii” „Cât de mulţumiţi sunteţi de situaţia
dumneavoastră financiară?”. O primă idee pe care am sublinia-o este faptul că o scară cu 10
puncte ce măsoară răspunsurile la asemenea întrebări este ideală pentru a arăta evoluţia, dar
mai există şi dificultăţi. De exemplu, relevanţa fiecărui punct pe scară este în totalitate o
problemă de judecată subiectivă a clientlui individual. În al doilea rând, chiar dacă sistemul
poate fi cu siguranţă folosit ca unealtă de determinare a liniei de bază, nu există totuşi o
legătură inerentă între activităţile organizaţiei şi simbolurile detectate de folosirea următoare a
procesului. Planificarea acţiunilor este o activitate separată. Creşterile recente înregistrate de
Compania Rickter vor să se adreseze acestei probleme prin dezvoltarea „ Modelului de
Îndrumare Rickter” care se bazează pe modelul de lucru al scării Rickter vezi link-ul
http://www.rickterscale.com/main.htm
Exemplu: ”Sprijinirea Persoanelor cu Dizabilităţi din Buckinghamshire: Proiectul
„Sprijinirea Persoanelor cu Dizabilităţi din Buckinghamshire” derulat de Agenţia
Buckinghamshire pentru Sprijinirea Angajării ( BASE) are scopul de a asigura serviciu la
scară largă pentru Persoanele cu Dizabilităţi.Proiectul a lucrat cu beneficiari pentru a
monitoriza şi înregistra rezultatele mai puţin imprtante şi distanţele parcurse prin implicarea
beneficiarilor în procesul de evaluare şi în stabilirea ţintelor şi scopurilor. Dezvoltarea şi
recunoaşterea abilităţilor soft e parte a integrării beneficiarilor pe piaţa muncii şi s-a dovedit a
fi crucială în încurajarea indivizilor să facă schimbări în ceea ce priveşte viaţa lor.Procesul:
Beneficiarii au completat o evaluare cu profilul personal, individual şi vocaţional.Acest
proces s-a derulat cu ajutorul Oficiilor de Angajare Sprijinită şi perioada de timp pentru
îndeplinire a variat în funcţie de nevoile fiecăruia. Profilurile individuale au determinat
planurile de dezvoltare personală care aveau obiective clare şi care permiteau evaluarea
continuă a progresului. Beneficiarilor ce au luat parte la cursurile de instruire şi educare li s-a
oferit posibilitatea de a munci pentru o calificare recuoscută de NPTC ( Consiliul Naţional al
Testelor de Experienţă)şi ASDAN ( Reţeaua Acreditată de Dezvoltare a Strategiei de
Evaluare)

6.8

Învăţarea situată

6.8.1

Introducere

Invăţarea situată este o teorie generală care explică învăţarea ca pe un proces socio-cultural. În
contrast cu alte abordări, care conceptualizează învăţarea ca pe un transfer de informaţie, întrhttp://www.inclusivemodules.eu
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o manieră decontextualizată, sau ca pe o repetiţie a unui comportament specific, abordări de
altfel criticate pentru faptul că au o valabilitate limitată în ceea ce priveste educaţia
adultilor,învăţarea situată sugerează faptul că învăţarea este un proces complex cu rădăcini in
viata de fiecare zi si de aceea trebuie să se bazeze pe viata de fiecare zi, să fie integrată :
•

locul de muncă

•

mediul de invăţare

•

participare activă în activităţile de la clasă

•

with active participation in classroom activities.

6.8.2

Nivel sistemic

Acest tip de învăţare are la bază o teorie care prezintă învăţarea ca pe un proces socio-cultural.
Spre deosebire de alte abordări care îl conceptualizează ca pe un transfer de informaţie
ignorând contextul în care apare, abordări de altfel criticate pentru faptul că nu erau adecvate
pentru a fi aplicate în facilitarea învăţării persoanelor adulte, învăţarea localizată sugerează
faptul că învăţarea este un proces complex, cu rădăcini în viaţa şi activităţile de zi cu zi.
Astfel, procesul fundamental de învăţare are loc nu prin predarea formală a cursului ci prin
implicarea cursantului în activităţi precum:
•

cele de la locul de muncă;

•

stimularea mediului de învăţare;

•

participarea activă la activităţile din clasă.

Abordări posibile
Pe scurt, învăţarea este rezultatul interacţiunii dintre conţinut, context, exersare în echipă şi
participare a individului la această echipă, în care, sensul ia naştere printr-un proces de
construcţie socială, individul dobândind un simţ al apartenenţei, o identitate, cunoştinţele,
abilităţile şi competenţele necesare în comunitate dar şi capacitatea de a le aplica în situaţii
similare.
Aşadar, se conturează două principii:
a)

informaţiile trebuie prezentate într-un context autentic iar aplicaţiile care presupun acele
cunoştinţe să fie exersate în situaţii reale.

b) Învăţarea presupune interacţiune socială şi colaborare.
Un exemplu de la locul de muncă. Seria Orr de studii etnografice despre tehnicienii Xerox
subliniază faptul că un colectiv devine in timp suma unor cunoştinţe implicite (în ce priveşte
cultura, limba, experienţele şi memoria), cunoştinţe care nu pot fi transmise decât dacă noul
venit devine membru al respectivului colectiv. În situaţii de criză, când experienţele canonice
eşuează în rezolvarea de probleme (de exemplu, un utilaj defect care nu se comportă normal şi
a cărui funcţionare nu a fost prevăzută de programele de training ale corporaţiei), impasul este
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depăşit datorită faptului că: a) reprezentantul asistenţei tehnice este prea mândru de funcţia pe
care o are ca tehnician Xerox pentru a se da bătut; b) prin solicitarea de informaţii ,
reprezentantul asistenţei tehnice face un raport de diagnoză complet; c) prin schimb de
experienţe cu specialistul tehnic şi prin rememorarea cazurilor anterioare, s-au putut elabora
un şir de opţiuni pentru a rezolva problema.Această poveste demonstrează faptul că
informaţiile implicite ale structurii şi ale culturii unui colectiv profesional sunt , în mare parte,
inaccesibile celor din afara lui.
Cerinţe culturale
Este adevărat că anumite culturi pun mai mult preţ pe experienţa practică decât pe
cunoştinţele abstracte şi calificările academice, iar altele apreciază mai mult abilităţile fizice şi
tehnice decât pe cele creative/sintetice sau chiar pun mai presus abilităţile analitice decât cele
sociale. Această situaţie este întâlnită de-a lungul diferitelor sectoare de producţie şi, cu
siguranţă, şi de-a lungul mai multor ţări.
Abordare posibilă
Pentru ca învăţarea să aibă loc în acest context, e nevoie de :
•

un cadru comun al valorificării cunoştinţelor;

•

ţările europene împărtăşesc, în mare, valorificări comune ale cunoştinţelor, acest lucru fiind
din ce în ce mai vizibil în eforturile coordonate de UE de a dezvolta politici şi practici
comune;

•

un sistem deschis cunoştinţelor tehnice şi abilităţilor sociale;

•

în acest caz, piaţa muncii va absorbi mai repede pe cei care au terminat programe VET;

•

o schimbare a rolurilor tradiţionale ale facilitatorului şi cursantului, deci, şi o schimbare a
nivelului lor de pregătire de a-şi asuma noi roluri în învăţarea în programe VET sau în
învăţarea ulterioară, în timpul maturităţii lor.
Exemple:
Cazul Greciei. În Grecia, este izbitoare diferenţa dintre percepţiile private şi cele publice
asupra cunoştinţelor teoretice şi competenţelor tehnice. Sectorul privat apreciază mai mult
experienţa profesională şi abilităţile tehnice decât calificările academice într-o asemenea
măsură încât calificările academice ar putea reprezenta un obstacol în calea dezvoltării
profesionale ale individului. Din contră, sectorul public dă prioritate calificărilor academice
care sunt considerate cea mai bună dovadă a abilităţilor şi cunoştinţelor individului; în acest
caz, calificările academice superioare asigură o remunerare mai bună şi o dezvoltare rapidă a
carierei.În acest context, calificările VET informale nu sunt recunoscute şi confirmate ca fiind
relevante.
Cazul Portugaliei. Situaţia din Portugalia prezintă câteva similarităţi cu cea din Grecia. În
sectorul privat, experienţa este adesea apreciată mai mult decât calificările academice, acestea
din urmă neducând la o remunerare mai bună; în plus, angajatorii preferă din ce în ce mai
mult să angajeze persoane cu o pregătire academică joasă, astfel încât să-i poată plăti mai
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puţin. În sectorul public, situaţia este diferită din moment ce, pentru a putea aplica pentru un
job, ai nevoie de calificări oficiale. Acest sector funcţionează după un tabel de salarii
(întocmit de Guvern), fiecărei profesii sau funcţii corespunzându-i un anumit salariu; astfel,
oamenii care lucrează în organizaţii/instituţii publice şi care au calificări academice superioare
sunt bine plătiţi.
Cazul Marii Britanii. În contextul britanic, acceptarea importanţei învăţării situaţionale a
devenit tot mai proeminentă în ultimii ani.Planul învăţării pe durata întregii vieţi a devenit una
din priorităţile guvernării actuale. Importanţa acestui plan a fost subliniată într-o serie de acte
politice autorizate de Guvern, concepute ca răspuns la „criza de abilităţi” care afectează
economia britanică. Un raport dat de Small Business Council a subliniat creşterea importanţei
învăţământului non-formal, accentuând faptul că „în principiu, pregătirea formală nu mai e
relevantă pentru mulţi angajatori mici” şi că „abilitatea personalului de a-şi duce la îndeplinire
sarcinile e mai importantă decât o bucată de hârtie deoarece calificările nu reprezintă o
garanţie ca calităţii şi nici o reflecţie a abilităţilor reale”. Multe dintre cunoştinţele cerute la
locul de muncă sau abilităţile considerate relevante sunt dificil sau chiar imposibil de
codificat într-un curs şi, deci, nu pot fi învăţate în cadrul educaţiei formale. Ca răspuns la
cerinţele economiei, multe tipuri de învăţământ non-formal/localizat au căpătat un important
rol în contextul trainingului, al învăţării la locul de muncă şi dezvoltării.
Cazul Germaniei. În Germania, există o puternică tendinţă de a nu angaja persoanele lipsite de
abilităţi sau cu abilităţi slab dezvoltate. Chiar şi cei care şi-au terminat studiile generale
întâmpină greutăţi în găsirea de oportunităţi de a face practică profesională în sistemul dual.
În acelaşi timp, cei care şi-au terminat studiile superioare sunt preferaţi ca stagiari în profesii
şi corporaţii deoarece tipurile de abilităţi cerute devin din ce în ce mai solicitante din cauza
dezvoltării tehnologice. Există deci tendinţa de a crea tipuri de joburi de durată scurtă şi care
cer părţi teoretice mai puţine astfel încât să se poată crea posibilitatea de training pentru cei
care au un background de pregătire de bază. Totuşi este îndoielnic că piaţa muncii va cere
persoane cu o asemenea pregătire.
Cerinţe structurale
La nivel structural, cerinţele pentru un învăţământ localizat sunt puternic legate de cele pentru
sistemul VET, deoarece presupune:
•

un sistem bine structurat, cu scopuri clar definite şi obiective referitoare la dezvoltarea
competenţelor studenţilor;

•

identificarea necesităţilor pieţei muncii în privinţa abilităţilor şi dezvoltarea programelor
VET adecvate;

•

procese, din stadiul elaborării cursurilor în conformitate cu nevoile grupului-ţintă, procesele
de selecţie (atât a trainerilor calificaţi să pregătească adulţi folosind instrumentele
învăţământului localizat cât şi a cursanţilor), supravegherea programelor şi stadiul final al
repartizării participanţilor în firme interesate şi monitorizarea carierei lor ulterioare în piaţa
muncii. În practică, nu i se acordă suficientă atenţie acestui stadiu final, deşi este considerat
de mulţi practicieni ca fiind crucial pentru monitorizarea reuşitei programului.
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•

Un sistem bine pus la punct de monitorizare a calităţii proceselor şi posibilitatea de a lua
măsuri de corectare atunci când este necesar;

•

După cum a indicat cercetarea în acest domeniu, dezvoltarea structurilor de acreditare care
vor face vizibile abilităţile dobândite prin aceste programe şi recunoaşterea lor oficială sunt la
fel de importante.
Importanţa structurilor de acreditare pentru un asemnea tip de învăţământ.
Studiile au demonstrat că una dintre problemele pe care programele VET le întâmpină, mai
ales în ţările în care VET are un statut mic pe piaţa muncii, este acceptarea celor ce au urmat
astfel de cursuri ca specialişti calificaţi. În anumite ţări, calificările primite nu sunt
recunoscute oficial, cursanţii ajungând să lucreze pe posturi care necesită puţine abilităţi şi să
fie plătiţi ca şi muncitori care nu deţin aceste competenţe.
Abordare posibilă
Acreditarea competenţelor şi cunoştinţelor dobândite prin programe VET sau instrumente de
învăţământ localizat, le pot face vizibile pe piaţa muncii şi acceptate oficial şi pot duce la
consolidarea identităţii angajatului şi a capacităţii sale de a-şi negocia drepturile vocaţionale.
Această sugestie a fost luată în serios de multe state-membre ale UE şi a stimulat cercetarea şi
dezbaterea în acest domeniu pentru a dezvolta în cele din urmă un set de politici relevante.
Exemple
Un exemplu din Marea Britanie. Acreditarea studiilor anterioare este un mijloc de a
recunoaşte realizările, abilităţile şi cunoştinţele pe care oamenii le-au dobândit într-un curs,
job sau studiu auto-didactic.
Ca răspuns la lărgirea planului de participare a Guvernului, instituţiile de studii superioare
recunosc şi înţeleg din ce în ce mai mult importanţa cunoştinţelor şi abilităţilor semnificative
ale celor care urmează cursuri la maturitate, ei dezvoltându-si aceste competenţe în timpul
întregii vieţi prin muncă, studiu independent, muncă voluntară, cursuri de training acreditate
sau nu. Agenţia de Garantare a Calităţii Educaţiei Superioare (The Quality Assurance Agency
for Higher Education –QAA)a elaborat Ghiduri despre Acreditarea Studiilor Anterioare
(QAA, 2004) care recunosc creşterea importanţei acestei acreditări (APL).
Un exemplu flamand. Un anumit grup de module conduce la o calificare recunoscută de
Guvernul flamand. Modulele sunt concepute în aşa fel încât să integreze competenţe şi
cunoştinţe specifice şi fiecare modul are în vedere competenţe de bază, educaţie auxiliară de
bază şi competenţe-cheie. Acest lucru s-a întâmplat prin colaborarea cu parteneri sociali,
inclusiv cu reprezentanţi ai corporaţiilor angajatoare.(Totuşi, aceasta nu înseamnă că, în
practică, angajatorii individuali acceptă şi calificări parţiale, nu numai complete).
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6.8.3

Institutional Level

Caracterul adecvat al învăţământului localizat pentru studiile adulţilor în programele
modulare VET.
Tendinţele recente din învăţământul pentru adulţi arată că învăţământul localizat se poate
aplica în programe VET din următoarele motive:
•

are loc în medii reale;

•

constă într-un tip de studiu mai mult instinctiv decât deliberat;

•

se poate dovedi bun pentru a reintegra în procesul de învăţare acei tineri care sunt sătui de
învăţământul local;

•

dă posibilitatea de a deprinde în scurt timp, prin metode de învăţare participative, abilităţi şi
competenţe necesare.
Abordare posibilă
Trebuie să fie clar că învăţământul localizat reprezintă o teorie generală a învăţământului care
e dezvoltată în jurul noţiunii de context, situaţie reală şi activităţi de zi cu zi. Este, deci,
recunoscut faptul că această teorie se referă la medii reale de învăţare şi este un tip de
învăţământ mai mult instinctiv decât deliberat. Totuşi, el se concentrează asupra activităţilor
şi experienţelor din viaţa de zi cu zi, oferind astfel o bună cunoaştere a procesului de
deprindere a abilităţilor tehnice. Împreună cu poziţia centrală în acest proces a noţiunii de
„colectiv de experienţă”, învăţământul localizat deschide noi alternative în predarea de
abilităţi vocaţionale adulţilor. În aplicarea acestui concept în predarea desfăşurată în sala de
clasă, este foarte important să se simuleze cât mai bine cu putinţă contexte şi situaţii din viaţa
reală.
Exemplu. În Marea Britanie şi în Portugalia, practicienii susţin că modulele sunt potrivite
pentru tinerii dezavantajaţi şi pentru cei care sunt interesaţi să-şi continue dezvoltarea
abilităţilor şi care caută în mod constant programe VET. Modulele sunt potrivite în special
pentru aceşti cursanţi deoarece:

•

sunt bazate pe activităţi practice;

•

oferă un context exterior sălii de curs;

•

sunt orientate către abilităţi simple.
În ce priveşte învăţământul localizat, toţi aceşti factori dau şcolilor posibilitatea de a simula
un context de învăţare mai flexibil şi mai asemănător vieţii reale; astfel, această ucenicie
devine mai atractivă şi mai motivantă pentru cursanţi.
Cum se organizează şi se facilitează învăţarea astfel încât să vină în sprijinul unui curs
modular.
Răspunsul la această întrebare depinde de sensul pe care fiecare sistem îl atribuie
„modulului”. Şi de modul în care se intenţionează ca aceste module să fie introduse în
programe VET. Oricare ar fi situaţia, învăţământul localizat oferă posibilitatea de a organiza
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modulul în jurul unui proces complet şi semnificativ; învăţământul localizat desfăşurat în sala
de clasă, presupune ca fiecare cursant să aibă posibilitatea de a se implica în fiecare activitatea
încă din stadiile iniţiale (de exemplu: planificare) şi până la distribuirea produsului (de
exemplu: vânzarea). Aşadar, un singur modul va fi semnificativ şi bine cunoscut de cursant.
Totuşi, este adevărat că, dacă unităţile sunt foarte scurte, sensurile identităţii şi al comunităţii
vor fi afectate; acestea sunt puncte centrale ale procesului de învăţământ localizat iar
participanţii nu vor avea timp să dezvolte o dinamică a interacţiunii aşa cum cere comunitatea.
Un exemplu din Portugalia.În Portugalia, există cursuri modulare de continuare a programelor
de training care vizează educaţia vocaţională; modulele sunt introduse în cursuri ca părţi ale
unui întreg. Dacă este finalizat cu succes un singur modul, iar cursul are mai mult de 4 sau 5
module, el nu va oferi studenţilor nici o calificare, aceştia trebuind să finalizeze şi restul
modulelor; această practică presupune că un singur modul nu este suficient pentru a dobândi
abilităţi şi competenţe şi nici pentru a obţine o certificare a lor de către cel care frecventează
cursul deoarece modulele nu pot fi tratate separat unele faţă de altele.
„Un colectiv de studiu”
Procesul de învăţare are întotdeauna loc în cadrul unei comunităţi, unde noul venit vede şi îşi
însuşeşte valori, moduri de a acţiona şi de a cunoaşte şi împărtăşeşte un anumit sens al
lumii/vieţii construite în jurul unei anumite activităţi/practici. În timp, noul venit îşi însuşeşte
identitatea de membru al colectivului, devenind astfel un iniţiat Învăţarea constă, deci, într-o
interacţiune între individ şi colectiv prin care sunt construite şi negociate semnificaţii.
Abordare posibilă
Rolul colectivului de activitate” este preluat de „colectivul de studenţi” care va furniza de
acum oportunităţile de interacţiune; colectivul va oferi de acum provocări individului,
împărtăşindu-i experienţele şi cunoştinţele vocaţionale şi confirmându-i modurile de a acţiona
şi cunoaşte.
Noul rol de facilitator al profesorului.
A introduce învăţământul localizat în sala de clasă presupune o schimbare în balanţa relaţiilor
de putere dintre profesor şi cursant, balanţă care, în mod tradiţional, a acordat formatorului
autoritatea de a decide care sunt cunoştinţele „corecte”, care e felul „corect” de a face ceva şi
ce ar trebui să înveţe cursanţii. Profesorul încetează a mai fi gardianul adevărului şi preia un
rol auxiliar; noul rol constă în cultivarea unui mediu de colaborare în care să se dezvolte
schimbul de experienţe şi dialogurile interesante. Profesorul devine acum coordonator şi
alimentează colectivul de cursanţi cu situaţii selectate care să le ofere o bază pentru activităţi
reale, care presupun rezolvarea de probleme; profesorul este acolo pentru a oferi îndrumare
atunci când e necesar şi pentru a sprijini implicarea şi interacţiunile între toţi membrii
colectivului.
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Abordări posibile
Operarea în interiorul sălilor de curs a conceptului de învăţământ localizat a dat naştere unui
set de instrumente disponibile pentru cursanţi, dezvoltate de la presupunerea că învăţarea este
alimentată de interacţiunile sociale şi de reflecţiile în sânul unui colectiv. Aceste instrumente
includ:
•

accentuarea dimensiunii sociale a procesului de învăţare în mai mare măsură decât a
dimensiunii individuale;

•

scopul este promovarea învăţării cuprinzătoare şi nu a celei izolate, a participării pas cu pas
pentru a stabili legături între materia de studiu şi experienţa vocaţională şi lumea cursanţilor.
Instrumentele recomandate provin din ucenicia cognitivă şi includ:
-

discuţii (în grup şi discuţii deschise)

-

reflecţie

-

evaluare

-

confirmarea din perspectiva colectivului

-

ateliere de lucru care să aibă instrumente reale la îndemâna cursanţilor

6.8.4

Nivel individual

Noul rol al cursantului.
Participanţii în programe VET, aşa cum sunt ei definiţi prin abordarea învăţământului
localizat, obţin un rol activ în sala de curs, din moment ce ei trebuie să participe la discuţii şi
la activităţi atât ca indivizi cât şi ca membri ai unui colectiv. În practică, acest lucru înseamnă
că elevii nu mai sunt subiecţi care absorb în mod pasiv informaţia ci se aşteaptă de la ei să
iniţieze discuţii, să-i provoace pe ceilalţi, să-şi împărtăşească experienţe şi, împreună cu
ceilalţi, să facă legături între materia studiată şi situaţiile din viaţa reală. Atenţia nu mai e
concentrată asupra asimilării informaţiei (a ce este predat) ci asupra produsului – a
interacţiunii care pleacă de la tema de curs – şi a felului în care studenţii o aplică în practică.
Abordare posibilă
Cursantul are la dispoziţie un set de instrumente care să-l ajute în procesul de învăţare într-un
mediu de studiu localizat, adecvate pentru susţinerea rolului său activ în procesul de învăţare
şi să accentueze activităţile orientate către rezolvarea de probleme şi către o anumită cultură.
Scopul este ajutarea cursanţilor să înţeleagă mai bine o cultură vocaţională şi să-şi dezvolte
propriul mod de a cunoaşte şi acţiona, moduri compatibile cu practicile colectivului.
Aceste instrumente sunt dezvoltate plecând de la ideea „acţiunilor finalizate”, un proces
alcătuit din mai multe stadii şi sarcini:
•

stadiul planificării sarcinilor;

•

adunarea informaţiilor;

•

dezvoltarea unui plan de lucru;

•

acţiuni şi controlul activităţii;
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•

evaluarea muncii în termeni de produse şi distribuire a lor.

Amintim aici că aceste sarcini se referă la individ şi la colectiv, sau, mai bine zis, la individul
din colectivitate în timp ce profesorul este acolo pentru a oferi îndrumare atunci când este
necesar şi să susţină activităţile.
Instrumentele şi tehnicile care sunt folosite în aceste stadii ar putea fi:
•

brainstorming-ul

•

discuţia

•

seminarii interactive

•

tehnici de gândire critică

•

feed-back

•

auto-evaluarea

•

alte metode ce vor fi asociate cu contextele de lucru autentice.

Rezultate aşteptate ale procesului.
Aplicarea învăţământului localizat în programe VET duce la obţinerea unui număr de
rezultate pozitive, asociate în general cu dobândirea de abilităţi compatibile cu necesităţile
vocaţiei:
•

dezvoltarea identităţii vocaţionale;

•

dobândirea unui şir lung de (cunoştinţe), abilităţi şi competenţe asociate cu practica acelei
vocaţii;

•

dezvoltarea abilităţilor interpersonale şi sociale care pot fi folosite în situaţii reale,
întâlnite în practica vocaţiei;

•

dezvoltarea abilităţilor tehnice şi familiarizarea cu instrumentele;

•

dezvoltarea abilităţilor analitice şi a celor de rezolvare de probleme.

Aceste abilităţi (sau măcar cele care pot fi măsurate) sunt evaluate la sfârşitul modulului sau
al cursului modular şi participanţilor li se acordă un certificat al calificării lor parţiale sau
complete.
Abordare posibilă
Sensul principal al învăţării localizate este ca abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin acest
proces să fie orientate către situaţii întâlnite în viaţa de zi cu zi. Totuşi, acest lucru se poate
întâmpla numai dacă studentul ajunge să cunoască colectivul care e presupus a deţine
informaţiile şi abilităţile necesare exercitării respectivei vocaţii. În acest fel, învăţarea devine
semnificativă pentru cursant pentru că el poate observa nemijlocit felul în care ea se aplică.
Mai mult, unul din principalele rezultate aşteptate este ca, prin această abordare, cursantul să
nu dobândească doar abilităţi şi cunoştinţe semnificative în prezent ci să dezvolte căi de a
cunoaşte ce anume îl va ajuta să-şi perfecţioneze în viitor abilităţile dobândite.
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Este explicabil de ce o schimbare a rolurilor tradiţionale ale profesorului şi cursantului ar
putea îndepărta pe viitor cursanţii de programul VET sau ar putea conduce la un eşec al
programelor (atunci când participanţii nu reuşesc să stăpânească cunoştinţele şi abilităţile
necesare). Participarea activă în colectiv este esenţială pentru producerea învăţării; participând
şi interacţionând cu alţi membri, se iniţiază procesul de creare de semnificaţie şi de înţelegere
şi i se dă cursantului oportunitatea să reflecteze asupra activităţilor şi comentariilor făcute de
ceilalţi membri.

http://www.inclusivemodules.eu

94

Exemple de module

7
7.1

Exemple de module
Vopsitor Industrial Belgia

Centrele care se ocupă de formarea profesională cu timpi parţiali, oferă un program de
formare pentru cei care doresc să devină vopsitori industriali. Ţinând cont de profilul
funcţional al vopsitorului industrial (dezvoltat de către institutul de cercetare HIVA,
K.U.Leuven şi de fondul de formare sectorială lă pentru industria constructoare FVB) şi
ţinând cont de lista de competenţe dezvoltate de către consultanţi şi fondul de formare
sectorial) un lucrător industrial ar trebui să fie: “ Un vospitor industrial curăţă şi pregăteşte
construcţii industriale ( în special cele din metal)pentru vopsit şi vopsitul propriu-zis. El de
asemenea este abilitat să repare lucrările vopsite la scară industrială.” la sfârşitul formării
elevul ar trebui să fie capabil să înceapă activitatea de vospitor industrial. Programul de
formare este alcătuit din trei module:
1.

tehnici elementare pentru vopsit industrial,

2.

tratament preliminar

3.

vopsit industrial propriu-zis.

Guvernul a decis că acreste trei module trebuie urmate în ordine consecutivă.
Fiecare modul va fi evaluat şi creditat.Primele două module contribuie la o calificare parţială
“vopsitor indsutrial asistent”. Cineva care a finalizat toate cele trei module obţine calificarea
de "vopsitor industrial”.

1.1 Examplul uni modul:
“Tehnici elementare pentru vopsit industrial”
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Unul dintre module se numeşte “Tehnici elementare pentru vopsit industrial”. Ca şi
celelalte module, este alcătuită din următoarele patru clustere:
1.

a lucra în siguranţă, igienă, conştienţi de condiţiile de mediu,

2.

să adopte atitudini necesare pentru a practica profesiunea,

3.

aşa numitele competenţe profesionale şi organizarea muncii,

4.

formare profesională specific

Conţinutul fiecărui modul este listat mai jos.Este important de ştiut că o combinaţie dintre
învăţarea în centrle de formare şi practica într-o firmă este necesară pentru a obţine rezultatele
învăţării.
Cluster 1:
•

A lucra în siguranţă, igienă conştienţi de mediu

•

muncă ergonomică

•

folosirea mijloacelor de protecţie

•

folosirea corectă a produselor periculoase

•

a lucra după regulile de protecţie a muncii

•

a gestiona rezidurile

•

folosirea uneltelor, maşinilor şi produselor

•

a maşinilor şi produselor de curăţat

Cluster 2: A adopta atitudinile necesare pentru a practica profesiunea
•

a lucra cu precizie

•

a colabora

•

a persevere

Cluster 3a: Competenţe funcţionale
•

măsurarea lăţimii, lingimii, grosimii, conţinutului

•

a folosi instrumente de măsurare

Cluster 3b: Organizarea muncii
•

pregătire

•

execuţie

•

Evaluare

•

ajustare

Cluster 4: Executarea tehnicilor elementare pentru vopsit industrial
•

îndepărtarea straturilor vechi de vopsea

•

îndepărtarea ruginei de pe suprafeţe
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•

curătarea suprafeţelor

•

să îmbrace haine de protecţie

•

să stocheze produse

Modules in pre-profesional
Este important de ştiut că aceste tipuri de module nu sunt reglementate de către guvern.
Organizarea se bazează pe decizii determinate de trăsăsturile modulelor ( conţinut, durată,
evaluare).
La Groep Intro de exemplu, constă din 9 module:
1.

dezvoltarea identităţii muncii şi mobilităţii;

2.

abilităţi şi atitudini de bază;

3.

etica muncii;

4.

să învăţăm cum să învăţăm şi cum să lucrăm;

5.

cluburi pentru joburi;

6.

abilităţi de comunicare;

7.

asetivitate;

8.

abilităţi sociale şi consiliere pentru integrare în societate; şi

9.

evaluare.

7.2

Calificare: Dezvoltare personală şi socială (DPS)

7.2.1

Cadru general

ASDAN este o organizaţie care se ocupă de dezvoltări curiculare cu acţiuni de pionierat,
recunoscută internaţional.S-a dezvoltat din Universitatea de Vest a Angliei în 1980.ASDAN
oferă o varietate de programe curriculare şi calificări pentru toate abilităţile, incluzând şi
categoria de tineri dezavantajaţi, în primul rând la nivelul de vârstă 11-25 de ani. Scopul
explicit al acţiunii este „de a promova dezvoltarea personală şi socială a elevilor prin
obţinerea Premiilor ASDAN pentru ca să le crească stima de sine, aspiraţiile şi contribuţia
personală pentru comunitate.” Toate programele ASDAN sunt modulare. Activităţile şi
calificările combină curriculum-ul bazat pe acţiune cu un cadru de dezvoltare, evaluare şi
acreditare al competentelor cheie şi al altor abilităţi sociale cu accente pe negociere, cooperare şi realizări recompensate.
Calificarea Personală si Dezvoltarea Socială (DSP) oferă modalităţi imaginative de a sprijini
tinerii:
•

În a deveni persoane cu încredere în sine, sănătoşi fizic, emoţional şi social.
-

În a deveni cetăţeni responsabili care aduc o contribuţie pozitivă societăţii şi sunt
deschişi la schimbare.

-

Managementul riscului împreună cu propria bunăstare.
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Număr de ore pe modul
La nivelul 1 si 2 calificările cer aproximativ 120 de ore de învăţare directă. La nivelul 3
calitficările cer aproximativ 150 de ore de învăţare directă.
La nivelul 1 si 2 calificările cer aproximativ 120 de ore de învăţare directă. La nivelul 3
calitficările cer aproximativ 150 de ore de învăţare directă.

7.2.2

Unitate DSP: Managementul Relaţiilor Sociale Nivel 1

Prezentarea Unităţii
Unitatea explorează comportamentul individual şi modalităţile prin care acesta poate să fie
ajustat la diferite situaţii sociale. Facilitează înţelegerea modului de interacţiune cu alţii într-o
serie de situaţii sociale. Întroduce elevii termenului de behaviourism. Modulele discută o serie
întragă de situaţii unde candidaţii pot să interacţioneze unii cu alţii. Performarea unor jocuri
de rol pentru a demonstra aceste lucruri în cel puţin două situaţii ar putea fi o metodă de
livrare eficentă.
Durata: Aproximativ 30 ore
Obiectivele învăţării: Elevul va fi capabil să:
•

Înţeleagă modul în care să relaţioneze cu alţii în interacţiunea cu o serie întreagă de
situaţii.

•

Demonstreze cum se interacţionează cu alţii în situaţii sociale diferite.

7.2.3

Unitate DSP: Managementul Relaţiilor Sociale Nivel 1

Prezentarea Unităţii
Unitatea explorează comportamentul individual şi modalităţile prin care acesta poate să fie
ajustat la diferite situaţii sociale. Facilitează înţelegerea modului de interacţiune cu alţii într-o
serie de situaţii sociale. Întroduce elevii termenului de behaviourism. Modulele discută o serie
întragă de situaţii unde candidaţii pot să interacţioneze unii cu alţii. Performarea unor jocuri
de rol pentru a demonstra aceste lucruri în cel puţin două situaţii ar putea fi o metodă de
livrare eficentă.
Durata: Aproximativ 30 ore
Obiectivele învăţării: Elevul va fi capabil să:
•

Înţeleagă modul în care să relaţioneze cu alţii în interacţiunea cu o serie întreagă de
situaţii.

•

Demonstreze cum se interacţionează cu alţii în situaţii sociale diferite.

Cerinţe Metodologice şi Evaluare
Unitatea facilitează înţelegerea modului în care se realizează interacţiunile sociale în diferite
contexte. Aceste provocări include:
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•

Jocuri de rol cu observare, cu înregistrarea realizării obiectivelor urmărite.

•

Realizarea jocului de rol

•

Transcript dramatizat

•

Discuţii pe baza listei de verificare de pe fişa de observare

•

jurnal/diagrama/ de identificare a unui set de comportamente adecvate în situaţii diferite.

•

Jurnal care descrie folosirea comunicării formale şi informale

•

Jurnal de utilizare a tehnicilor şi rezultatele obţinute

Candidaţii trebuie să fie capabili să arate că au înţeles criteriile de la fiecare unitate prin
prezentarea unui Portofoliu de Evidenţe care să demonstreze comportamentele corelate cu
standardele. Portofoliul ar trebui se se constituie din Lista de Verificare a evaluării, cu
evidenţe clare a ceea ce înseamnă fiecare unitate şi unde poate să fie găsită. PSD Nivel 1 şi 2
Manualul Elevului. O evidenţă adiţională care demonstrează că de fapt candidatul a întrunit
cerinţele calificării.,etc. Portofoliul va fi evaluat intern de către asesor sau tutore.
Evidenţele care susţin evaluare ar fi :
•

Discuţii de grup despre identificarea unui comportamnet pozitiv. Trebuie să existe date
semnate referitore la această dicuţie;

•

Transcripturile de a jocurile de rol

•

Liste sau diagrame care identifică situaţii sociale unde un comportament pozitiv poate fi
benefic

•

Imagini din reviste cu comentarii

•

Expoziţii de fotografii

7.3

Programe modulare ASDAN

7.3.1

Module (Unitate1): introducere la lucrul cu ceilalţi (în Grup) Nivel 1

Certificat de eficienţă personală 1 (CoPE) Nivel 1
Certificatul de Eficienţă Personală oferă modalităţi imaginative de a acredita activităţile
tinerilor. Promovează un număr mare de calităţi personale, abilităţi şi realizări aşe tinerilor şi
le crează oportunitatea de a le crea un nuăr mare de activităţi şi provocări noi. Certificatul de
Eficienţă Personală ( CoPE) este disponibil pe trei niveluri.
Structura şi numărul de ore pe modul
CoPE conţine 12 module, fiecare modul fiind împărţit în trei secţiuni. Fiecare secţiune dureză
10 ore ceea ce se cuantifică într-un credit.Elevii au nevoie de 12 credite pentru a obţine
certificatul de eficienţă Personală . Pentru CoPE Nivel 1 pot veni din Secţiunea A,B sau c;
pentru CoPE Nivel 2, cel puţin şase credite trebuie alese din provocările mai lungi ale
secţiunii B şi C. La nivelul 1 şi 2 calificările cer aproximativ 120 ore de învăţare directă iar
nivelul 3 un număr de 150 de ore. Pentru a obţine Certificatul de Eficienţă Personală,
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candidaţii trebuie să obţină creditele,dovedind faptul că au dezvoltat abilităţile cerute în şase
arii la nivelul respectiv.Cele şase unităţi de evaluare sunt:
•

Introducere către lucrul cu ceilalţi

•

Introducere la Îmbunătăţirea Perfomanţei în Învăţare;

•

Introducere în Rezolvarea de Probleme ;

•

Planificarea şi realizarea unei părţi de cercetare;

•

Comunicare prin discuţii;

•

Planificarea şi livrarea unei prezentări orale.

7.3.2

Modulul: Introducerea Lucrului cu Ceilalţi (în grup) Nivel 1

Prezentarea unităţii
Această unitate este construită pentru persoane individuale care dezvoltă şi demonstrează
abilităţi în lucrul prin cooperare. Candidaţilor li se comunică obiectivele pe care grupul sau
echipa urmăresc să le atingă împreună, identificând rolul său în grup, sarcina de lucru, cum să
planifice şi să ducă la bun sfârşit sarcina primită, susţinerea celorlalţi membri ai grupului,
revizuirea rezultatelor obţinute, sugerarea unor căi de îmbunătăţire a lucrului cu ceilalţi.
Grupul este definit ca fiind alcătuit din 3 sau mai multe persoane ( colegi,etc) care lucrează
împreună pentru realizarea unor obiective comune care pot să fie atinse numai prin efort
colectiv. De exemplu, un grup de trei elevi care lucrează împreună şi livrează un discurs vor
oferi context pentru unitate de învăţare pe când un elev care oferă un discurs celorlaţi membri
ai grupului nu se constituie ca o oportunitate buna de evaluare. Tutorii sau evaluatorii nu pot
să facă parte din echipa, grup. Persoana care supervizează activitatea ar trebui sp fie
familiarizată cu candidaţii pentru ca să formeze grupurile în cunoştinţă de cauză. Trebuie să se
ţină cont de sex, statut social, factori culturali care ar putea să afecteze abilitatea individualui
de a atinge criteriile de evaluare.
Durata: Aproximativ 30 ore.
Obiectivele Învăţării: În lucruri cu ceilalţi într-un grup sau într-o echipă:
•

Sa se confirme ca au inteles obiectivele si planul pentru lucrul impreuna

•

Sa se verifice daca au inteles ce anume au de realizat impreuna

•

Sa se identifice care sunt nevoiel si responsabilitatile individuale

•

Sa se asigure ca s-a inteles aranajmentul in ceea ce priveste lucrul in comun.

•

Lucrul cu ceilalti pentru a obtine obiectivele stabilite

•

Realizarea sarcinilor de lucru pentru a atinge responsabilitatile asumate

•

Sa se lucreye in siguranta dupa regulile de lucru date

•

Sa se verifice progresul prin solicitarea ajutorului si oferirea sprijinului pentru ceilalti
atunci cand este cazul.

http://www.inclusivemodules.eu

100

Exemple de module
•

Sa se identifice modalitatile de a identifica cai de a a realiza sarcina si de a imbunatati
lucrul cu ceilalti.

•

Sa se identifice ce a mers bine si ce nu a mers bine in lucrul cu ceilalti

•

Sa se identifice care a fost contributia personala in a ajuta la realizarea obiectivelor

•

Sugerarea unor cai de a imbunatati munca cu ceilalti

Cerinte metodologice
La Nivel 1 obiectivele de a lucra impreuna sunt date de catre tutori. Acestea ar trebui sa fie in
mod clar formulate si atinse in contextul in care lucreaza candidatul.Sarcinile de lucru trebuie
date direct, clar, sa fie usor de fragmentat in pasi, cu implicarea de resurse si situatii familiare.
Candidatii ar trebui sa fie supravegheati indeaproape atunci cand exerseaza pentru a duce
sarccinile la bun sfarsit.Ar trebui cand se asteapta ca ei sa rezolve lucruri pentru ei insisi si
cand se asteapta ca ei sa lucreze cu ceilalti.Candidati ar trebui sa inteleaga cand au reusit sa
faca ca lucrurile sa functioneze si cand au probelem, chiar o intelegere minimala a cauzelor
are au generat nereusita.Candidatii ar trebui sa stie in ce masura si cum rolul pe care si l-au
asumat a contribuit la reusita proiectului comun.Candidatii ar trebui sa gandesa modalitati de
a imbunatati modul in care au realizat sarcina de lucru, verificand ce au de facut, informandu-i
constant pe ceilalti. In unele cazuri proiectul reuseste chiar daca obiectivele de a lucra
impreuna nu se ating.
Evaluare
Odata ce toata munca a fost dusa la bun sfarsit candidatii trebuie sa completeze si sa semneze
fisa de evaluare pentru a indiva referintele si fiecare piesa doveditoare.Aceasta apoi trebuie
verificata si semnata de catre evaluator, si de catre moderatorul intern care va confirma
atingerea standardelor cerute de centru.Lucrul este apoi validat pentru moderare
externa.ompletarea fiselor Plan de Actiune Recapitulare este obligatorie.Este recomandat ca
evidente suplimentare sa fie luate dintr-un jurnal personal. Afirmatii ale martorilor, rapoarte
ale colegilor sunt folositoare. Daca se folosesc trebuie sa aiba data, numele, semnatura
martorilor si contextul in care observarea a avut loc.

7.3.3

Module (Unitate1): introducere la lucrul cu ceilalţi (în Grup) Nivel 1

Certificat de eficienţă personală 1 (CoPE) Nivel 1
Certificatul de Eficienţă Personală oferă modalităţi imaginative de a acredita activităţile
tinerilor. Promovează un număr mare de calităţi personale, abilităţi şi realizări aşe tinerilor şi
le crează oportunitatea de a le crea un nuăr mare de activităţi şi provocări noi. Certificatul de
Eficienţă Personală ( CoPE) este disponibil pe trei niveluri.
Structura şi numărul de ore pe modul
CoPE conţine 12 module, fiecare modul fiind împărţit în trei secţiuni. Fiecare secţiune dureză
10 ore ceea ce se cuantifică într-un credit.Elevii au nevoie de 12 credite pentru a obţine
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certificatul de eficienţă Personală . Pentru CoPE Nivel 1 pot veni din Secţiunea A,B sau c;
pentru CoPE Nivel 2, cel puţin şase credite trebuie alese din provocările mai lungi ale
secţiunii B şi C. La nivelul 1 şi 2 calificările cer aproximativ 120 ore de învăţare directă iar
nivelul 3 un număr de 150 de ore. Pentru a obţine Certificatul de Eficienţă Personală,
candidaţii trebuie să obţină creditele,dovedind faptul că au dezvoltat abilităţile cerute în şase
arii la nivelul respectiv.Cele şase unităţi de evaluare sunt:
•

Introducere către lucrul cu ceilalţi

•

Introducere la Îmbunătăţirea Perfomanţei în Învăţare;

•

Introducere în Rezolvarea de Probleme ;

•

Planificarea şi realizarea unei părţi de cercetare;

•

Comunicare prin discuţii;

•

Planificarea şi livrarea unei prezentări orale.

7.3.4

Modulul: Introducerea Lucrului cu Ceilalţi (în grup) Nivel 1

Prezentarea unităţii
Această unitate este construită pentru persoane individuale care dezvoltă şi demonstrează
abilităţi în lucrul prin cooperare. Candidaţilor li se comunică obiectivele pe care grupul sau
echipa urmăresc să le atingă împreună, identificând rolul său în grup, sarcina de lucru, cum să
planifice şi să ducă la bun sfârşit sarcina primită, susţinerea celorlalţi membri ai grupului,
revizuirea rezultatelor obţinute, sugerarea unor căi de îmbunătăţire a lucrului cu ceilalţi.
Grupul este definit ca fiind alcătuit din 3 sau mai multe persoane ( colegi,etc) care lucrează
împreună pentru realizarea unor obiective comune care pot să fie atinse numai prin efort
colectiv. De exemplu, un grup de trei elevi care lucrează împreună şi livrează un discurs vor
oferi context pentru unitate de învăţare pe când un elev care oferă un discurs celorlaţi membri
ai grupului nu se constituie ca o oportunitate buna de evaluare. Tutorii sau evaluatorii nu pot
să facă parte din echipa, grup. Persoana care supervizează activitatea ar trebui sp fie
familiarizată cu candidaţii pentru ca să formeze grupurile în cunoştinţă de cauză. Trebuie să se
ţină cont de sex, statut social, factori culturali care ar putea să afecteze abilitatea individualui
de a atinge criteriile de evaluare.
Durata: Aproximativ 30 ore.
Obiectivele Învăţării: În lucruri cu ceilalţi într-un grup sau într-o echipă:
•

Sa se confirme ca au inteles obiectivele si planul pentru lucrul impreuna

•

Sa se verifice daca au inteles ce anume au de realizat impreuna

•

Sa se identifice care sunt nevoiel si responsabilitatile individuale

•

Sa se asigure ca s-a inteles aranajmentul in ceea ce priveste lucrul in comun.

•

Lucrul cu ceilalti pentru a obtine obiectivele stabilite

•

Realizarea sarcinilor de lucru pentru a atinge responsabilitatile asumate

•

Sa se lucreye in siguranta dupa regulile de lucru date
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•

Sa se verifice progresul prin solicitarea ajutorului si oferirea sprijinului pentru ceilalti
atunci cand este cazul.

•

Sa se identifice modalitatile de a identifica cai de a a realiza sarcina si de a imbunatati
lucrul cu ceilalti.

•

Sa se identifice ce a mers bine si ce nu a mers bine in lucrul cu ceilalti

•

Sa se identifice care a fost contributia personala in a ajuta la realizarea obiectivelor

•

Sugerarea unor cai de a imbunatati munca cu ceilalti

Cerinte metodologice
La Nivel 1 obiectivele de a lucra impreuna sunt date de catre tutori. Acestea ar trebui sa fie in
mod clar formulate si atinse in contextul in care lucreaza candidatul.Sarcinile de lucru trebuie
date direct, clar, sa fie usor de fragmentat in pasi, cu implicarea de resurse si situatii familiare.
Candidatii ar trebui sa fie supravegheati indeaproape atunci cand exerseaza pentru a duce
sarccinile la bun sfarsit.Ar trebui cand se asteapta ca ei sa rezolve lucruri pentru ei insisi si
cand se asteapta ca ei sa lucreze cu ceilalti.Candidati ar trebui sa inteleaga cand au reusit sa
faca ca lucrurile sa functioneze si cand au probelem, chiar o intelegere minimala a cauzelor
are au generat nereusita.Candidatii ar trebui sa stie in ce masura si cum rolul pe care si l-au
asumat a contribuit la reusita proiectului comun.Candidatii ar trebui sa gandesa modalitati de
a imbunatati modul in care au realizat sarcina de lucru, verificand ce au de facut, informandu-i
constant pe ceilalti. In unele cazuri proiectul reuseste chiar daca obiectivele de a lucra
impreuna nu se ating.
Evaluare
Odata ce toata munca a fost dusa la bun sfarsit candidatii trebuie sa completeze si sa semneze
fisa de evaluare pentru a indiva referintele si fiecare piesa doveditoare.Aceasta apoi trebuie
verificata si semnata de catre evaluator, si de catre moderatorul intern care va confirma
atingerea standardelor cerute de centru.Lucrul este apoi validat pentru moderare
externa.ompletarea fiselor Plan de Actiune Recapitulare este obligatorie.Este recomandat ca
evidente suplimentare sa fie luate dintr-un jurnal personal. Afirmatii ale martorilor, rapoarte
ale colegilor sunt folositoare. Daca se folosesc trebuie sa aiba data, numele, semnatura
martorilor si contextul in care observarea a avut loc.
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Coordonator Proiect:
Institutul pentru Muncă Socială şi Educaţie
Socială ISS Frankfurt pe Main
http://www.iss-ffm.de
Contact: Claudia Schreier
Belgia: HIVA Institutul Superior pentru
Studiul Muncii
Contact: Katleen De RickDanemarca(evaluare): DPU Universitatea
Daneză pentru Educaţie
Contact: Pia CortGermania : Biat Institut pentru Educaţie
Profesională şi Formare
Contact: Prof. Dr. Gerald Heidegger Portugalia: Academus Consultadoria,
Formação e Investigação, Lda
Contact: Guida Lourenço
Romania: CEDU Centrul Educatia 2000+,
Contact: Otilia PacurariMarea Britanie: Marea Britanie,Institutul
pentru Educaţie, Universitatea din Londra
Contact: Natasha KershÎn toate tările sunt implicaţi parteneri satelit, care se constituie din diferite tipuri de
instituţii:
•

Agenţii şi instituţii care joacă un rol decisiv în acreditarea şi certificarea programelor de
formare profesională;

•

Instituţii, care standarde naţionale, proiectează module şi concepte modulare şi au o
experienţă extensivă în acest domeniu;

•

Facilităţi pentru practică în învăţământul profesional, care lucrează cu grupurile
dezavantajate;

•

Licee, asociaţii ale profesorilor,şi reţele pentru tranziţia şcoală loc de muncă;

•

Facilităţi sociale şi ofertanţi pentru locuri de muncă;

•

Parteneri sociali, camere si asociaţii care au o influenţă semnificativă socială şi politică şi
care pot contribui la transferul şi sustenabilitatea proiectului.
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Autori şi contributori

Prezentarea cercetătorilor care au lucrat în proiectul ” Inclusive Modules- Moving
young people " în Transfer de Inovaţie, Program LdV, 2008-2010:
•

Claudia Schreier, Institute for Social Work and Social Education, ISS Frankfurt am Main
(Germany), http://www.iss-ffm.de

•

Katleen De Rick by HIVA- Higher Institute for Labour Studies (Belgium),
http://www.hiva.be

•

Pia Cort by DPU- The Danish University of Education (Denmark), http://www.dpu.dk

•

Gerald Heidegger, Biat Institute for Vocational Education and Training (Germany),
http://www.biat.uni-flensburg.de/biat

•

Eduardo Figueira & Guida Lourenço, Academus Consultadoria, Formação e
Investigação, Lda (Portugal), http://www.academus.pt

•

Otilia Pacurari, CEDU Center Education 2000+ (Romania), http://www.cedu.ro

•

Natasha Kersh, Institute of Education, University of London (United
Kindgom),http://ioewebserver.ioe.ac.uk/ioe/cms/get.asp?cid=16526&16526_0=5322

Responsabili pentru designul paginii web şi programare:
•

Joaquim Figueira, Academus - Consultadoria, Formação e Investigação, Lda (Portugalia)

•

Kris Zani, Iscavision (Marea Britanie),http://www.iscavision.com

Cercetători care au contribuit în primul an al proiectului:
•

Hannah Vermaut HIVA
http://www.hiva.be

-

Higher

Institute

for

Labour

Studies

(Belgium),

Autori ş coontributori din proiectul anterior Project “Module - Approval of Modules in
Prevocational Education and Training“ - program LdV, 2005-2007:
•

Gerald Heidegger & Claudia Schreier, biat-Institute for Vocational Education and
Training (Germany), http://www.biat.uni-flensburg.de/biat

•

Katleen De Rick,
http://www.hiva.be

•

Pia Cort, DPU The Danish University of Education (Denmark), http://www.dpu.dk

•

Nikitas Patiniotis, Prisma Centre for the Development Studies, (Greece)
http://www.prismanet.gr and by Panteion University of Athens http://panteion.&
Theodora Asimakou by Prisma Centre for the Development Studies.

•

Eduardo Figueira, Guida Lourenço & Liliana Rainha by Academus-Consultadoria,
Formação e Investigação, Lda (Portugal), http://www.academus.pt

•

Otilia Pacurari, CEDU-Center Education 2000+ (Romania) http://www.cedu.ro

HIVA-Higher
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•

Natasha Kersh & Karen Evans, Institute of Education, University of London (United
Kindgom)http://ioewebserver.ioe.ac.uk/ioe/cms/get.asp?cid=16526&16526_0=5322

Cercetători care au participat ca parteneri şi şi-au oferit contribuţia:
•

Karen Evans, Institute of Education,
Kingdom),http://www.ioewebserver.ioe.ac.uk

•

Liliana Rainha, Academus - Consultadoria, Formação e Investigação, Lda (Portugal),
http://www.academus.pt

University

of

London

(United

Responsibili pentru design web şi programare:
•

Joaquim Figueira, Academus-Consultadoria, Formação e Investigação, Lda (Portugalia).

•

Hannes Richert, biat- Institute for Vocational Education and Training (Germania).
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