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Înainte de a prezenta conţinutul acestui document, trebuie să
spunem că formatorii BOIT trebuie să îşi însuşească, şi să fie ei
înşişi convinşi de, aspectele principale ale instruirii:
■■ Responsabilitatea socială la locul de muncă trebuie să fie
consolidată atât în general cât şi în scopul specific de a reduce cazurile de Burnout.
■■ Burnout este o afecţiune ce se dezvoltă treptat şi, în consecinţă, poate fi depistată din timp.
■■ Burnout afectează nu doar individul, ci şi echipa şi compania
în care lucrează persoana.
■■ Semnele vizibile, efectele şi consecinţele sindromului Burnout
pot fi detectate.
■■ Cu ajutorul Cursului pentru Intervenţie în caz de Burnout pentru Manageri şi Coordonatori de Echipă, costurile sindromului
Burnout – concediu medical, rotaţia personalului şi şomaj –
pot fi reduse pe termen lung.

de curs faţă în faţă. Deoarece BOIT abordează şi activităţi de
învăţare informale şi non-formale, acest capitol se încheie cu o
scurtă incursiune teoretică în educaţia formală, non-formală şi
informală.
Succesul Cursului de Intervenţie în caz de Burnout depinde foarte
mult de pregătirea sa. Cele mai importante aspecte ce trebuie
avute în vedere, cum ar fi identificarea participanţilor BOIT, conţinutul şi durata cursului sau modul de predare sunt discutate
în capitolul cinci.
Formatorul BOIT se va confrunta şi cu o serie de dificultăţi. În
capitolul şase, echipa care a dezvoltat Cursul de Intervenţie în
caz de Burnout oferă recomandări pentru diminuarea acestor
dificultăţi.
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1. INTRODUCERE

Manualul Formatorului serveşte ca ghid de suport pentru formatorii care predau BOIT - Cursul de Intervenţie în caz de Burnout
pentru Manageri şi Coordonatori de Echipă. Acesta este format
din şase capitole:
Acest prim capitol este o scurtă introducere şi oferă date generale despre Burnout înainte de a prezenta pe larg conceptul BOIT.
Cel de-al doilea capitol acoperă structura cursului. Aici este
inclusă o prezentare generală a conţinutului celor patru ateliere
faţă în faţă, urmată de o discuţie despre flexibilitatea BOIT – o
caracteristică specială a cursului. Flexibilitatea se referă nu doar
la conţinutul, ci şi la durata atelierelor şi a cursului în ansamblu.
Cel de-al patrulea capitol prezintă abordarea metodologică şi
pedagogică a programului BOIT. Această secţiune informează
formatorul cu privire la conceptul BOIT de învăţare combinată
şi face recomandări pentru modul de utilizare a materialelor
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2. BOIT – CURS DE INTERVENŢIE
ÎN CAZURI DE BURNOUT
PENTRU MANAGERI ŞI
COORDONATORI DE ECHIPĂ –
CONCEPTUL
Burnout este o afecţiune în creştere în toate statele membre UE.
Motivele pentru dezvoltarea sa în ultimele două decenii sunt
diverse: cerinţele profesionale par să fie din ce în ce mai mari
în aproape toate sectoarele economice, deşi, în acelaşi timp,
consecinţele şomajului în creştere în Europa au afectat comportamentul la locul de muncă. Din perspectiva companiei, acest
lucru diminuează eficienţa angajaţilor la locul de muncă şi duce
la o creştere a zilelor de concediu medical. Acest lucru poate fi
interpretat astfel: persoanele angajate au tendinţa de a lucra
mai mult în termeni de program săptămânal sau lunar şi, în
consecinţă, se simt extenuaţi mai uşor şi sunt mai predispuşi să
se îmbolnăvească.
Tendinţa pare să fie că o persoană se ocupă de volumul de lucru
pentru o normă şi jumătate pentru acelaşi salariu şi uneori are
aşteptări mai mari din partea managerului direct. În vremuri
economice dificile, companiile trebuie să fie foarte atente la
bugetul şi cifra lor de afaceri şi, prin urmare, deseori încearcă
să reducă toate costurile cu personalul deşi asta înseamnă mai
puţini oameni care muncesc mai mult.
Pe termen lung, acesta este desigur un calcul greşit. Un număr
mare de concedii medicale sau demisii duce în cele din urmă la
costuri mult mai mari pentru companie; personalul absent trebuie fie înlocuit pentru o perioadă de timp scurtă sau îndelungată,
fie trebuie să se recruteze personal nou pentru a înlocui angajaţii
care au demisionat. Aceasta nu este doar o povară financiară, ci
şi costisitoare în termeni de timp deoarece angajaţii noi trebuie
să fie iniţiaţi în cadrul companiei. Astfel, cerinţele psihologice
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în creştere la locul de muncă pot avea şi consecinţe de durată
pentru companii în ce priveşte costurile ridicate cu personalul.
Din perspectivă externă, uneori este dificil de înţeles de ce oamenii nu anunţă din timp volumul de lucru depăşit pentru a putea
realiza o reorganizare. În prezent, într-un climat de nesiguranţă
economică şi şomaj crescut, se poate presupune că persoanele
angajate precum şi cele liber-profesioniste se bucură că au un
loc de muncă şi se tem să nu îl piardă. În consecinţă, aceste persoane preiau mai mult volum de lucru, mai multe ore de
lucru şi mai multe responsabilităţi, deşi toate acestea le pun
în pericol sănătatea. Sindromul Burnout pare să fie doar unul
dintre „rezultatele” negative ale acestei tendinţe care afectează
oamenii muncii.
Din cauza situaţiilor de muncă mai solicitante, sindromul Burnout pare să fi devenit o modă: toată lumea se simte stresată şi
deseori şi angajatorii sunt afectaţi de Burnout. Echipa proiectului
BOIT accentuează faptul că, în accepţiunea BOIT, Burnout este o
afecţiune reală şi nu un moment în care cineva se simte „pur şi
simplu” suprasolicitat:

Burnout poate fi definit ca un sentiment de extenuare, o atitudine cinică faţă de locul de muncă şi colegi, mai puţine
realizări personale şi eficienţă de lucru redusă. În sens radical, Burnout distruge spiritul şi voinţa oamenilor. Acest lucru
înseamnă că energia sau capacitatea de lucru a angajaţilor
se pot diminua în timp atunci când mediul de lucru nu oferă
resurse şi este foarte solicitant. În faza terminală, va apărea o
stare de epuizare fizică, emoţională şi mintală, în urma căreia
recuperarea este foarte dificilă.
Schaufeli, Greenglass, 20011
1

Schaufeli, W. B. & Greenglass, E. R. (2001). Introduction on a special issue
on Burnout and health. Psychology & Health, 16, 501–510.

Din punct de vedere al tratamentului, partea pozitivă a sindromului Burnout este că aceasta este o afecţiune ce nu apare
brusc, ci mai degrabă se dezvoltă destul de lent, în săptămâni,
luni şi uneori chiar ani. Acest lucru permite detectarea procesului
de Burnout în stadiu incipient şi realizarea primilor paşi de intervenţie înainte ca individul să sufere o cădere totală.
Cursul de Intervenţie în caz de Burnout pentru Manageri şi Coordonatori de Echipă foloseşte exact aceste circumstanţe.
Deşi există deja multe cursuri de instruire care tratează subiecte
cum ar fi „echilibrul viaţă-muncă”, „viaţa fără stres” şi evitarea Burnout-ului la locul de muncă şi acasă, tehnici de relaxare
pentru situaţii (de muncă) stresante, etc., nu există în prezent un
curs conceput pentru personalul de conducere care lucrează în
situaţii foarte stresante (şi care prin urmare cauzează sindromul
Burnout). Ceea ce este special în ce priveşte BOIT – Cursul de
Intervenţie în caz de Burnout pentru Manageri şi Coordonatori de
Echipă – este faptul că se adresează persoanelor responsabile
pentru personal. Cu ajutorul cursului, acest grup ţintă este încurajat să înţeleagă mai bine condiţiile de muncă ce ar putea cauza
sindromul Burnout în rândul personalului. Scopul BOIT este de
a încuraja managerii şi coordonatorii de echipe să îşi asume o
responsabilitate mai mare pentru bunăstarea membrilor personalului lor atunci când este vorba despre afecţiunile legate de
locul de muncă, precum Burnout.
2
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Eustress
http://en.wikipedia.org/wiki/Distress_(medicine)

Participanţii la curs se confruntă cu consecinţele sindromului
Burnout care nu îi privesc doar pe cei afectaţi sau pe cei care
sunt consideraţi „în pericol”, dar şi echipa şi organizaţia în care
lucrează aceste persoane. Având în vedere acest lucru, distincţia
dintre cele trei niveluri (individual, echipă şi organizaţie) are un
rol important în curs şi reprezintă baza pentru strategiile furnizate şi dezvoltate în timpul şi după terminarea cursului, având
drept scop reducerea factorilor ce cauzează sindromul Burnout.
Echipa care a dezvoltat conţinutul BOIT consideră că numărul
de cazuri de Burnout poate fi redus, iar consecinţele acestora
pentru echipele şi organizaţiile de lucru, cum ar fi motivaţia
scăzută, incidenţa crescută a erorilor, concediile medicale mai
lungi, rotaţia personalului şi şomajul în creştere, datorate sindromului Burnout, pot fi diminuate. Metoda BOIT este aceea de a
sensibiliza managerii, coordonatorii de echipe şi alţi membri ai
managementului intermediar din diferite sectoare în ce priveşte
sindromul Burnout precum şi de a-i încuraja să implementeze
strategiile de prevenire sau de detectare a procesului de Burnout
în cadrul personalului lor.
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Capacitatea de a distinge între acest Burnout „real” – care este
în sine foarte dificil de definit deoarece definiţia lasă loc diferitor
interpretări – şi stresul „normal” (care poate fi pozitiv sau negativ în accepţiunea Eustress2 şi Distress3) sau depresie este un
scop important al BOIT. Această distincţie asigură bazele pentru
detectarea, intervenţia şi prevenţia în procesul de Burnout.

Cursul de Intervenţie în caz de Burnout nu trebuie să fie un punct
de interes numai pentru grupul ţintă direct (persoanele responsabile de personal), ci mai degrabă pentru agenţiile naţionale
de asigurări sociale, serviciile de pe piaţa muncii şi publicul
larg. Prin implementarea la scară largă a BOIT în companii din
diferite sectoare economice, efectele personale dăunătoare ale
sindromului Burnout precum şi costurile financiare asociate cu
cazurile de Burnout – concediile medicale, rotaţia personalului şi
şomajul – pot fi reduse.
Prin urmare, serviciile de asigurare socială şi pensii precum şi
serviciile pentru piaţa muncii sunt abordate ca potenţiali multiplicatori suplimentari pentru diseminarea ideilor şi produselor
proiectului.
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3. STRUCTURA CURSULUI DE
INTERVENŢIE ÎN CAZURI DE
BURNOUT
Structura Cursului de Intervenţie în cazuri de Burnout pentru
Manageri şi Coordonatori de Echipe se bazează pe o analiză ştiinţifică şi o analiză practică.

Abstract
teoretic

Sondaj
internaţional

Structura BOIT

Fig. 1: Componentele ce influenţează structura BOIT

Prof. Dr. Christian Korunka de la Institutul de Psihologie, Universitatea Viena (Austria), împreună cu Conf. Dr. Cristina Zdrehuş de la Catedra de Psihologia Educaţiei, Universitatea Oradea
(România), au dezvoltat un abstract teoretic despre sindromul
Burnout. Ei abordează diferite aspecte ale sindromului Burnout,
cum ar fi aspectul interpersonal, medical şi de proces al sindromului Burnout. Sunt descrise diferite caracteristici şi circumstanţe care influenţează dezvoltarea sindromului Burnout. Acest
document prezintă de asemenea efectele sindromului Burnout la
nivel individual, la nivelul echipei şi la nivelul companiei şi ofe-
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ră unele date statistice europene. Diferite metode de intervenţie
şi prevenţie în cazurile de Burnout sunt prezentate la sfârşitul
documentului.
Pornind de la acest document teoretic, s-a conceput şi pus în
practică un sondaj în ţările partenere (Austria, Germania, Italia,
România, Marea Britanie şi Danemarca). Scopul a fost adunarea
datelor şi informaţiilor esenţiale cu privire la nevoile managerilor
şi coordonatorilor de echipe în vederea cursurilor care îi ajută
în prevenirea şi/sau detectarea procesului Burnout. Întrebările
nu au făcut referire doar la posibilul conţinut (punctele cheie),
ci şi la timpul alocat acestor cursuri şi la metodologia utilizată.
Rezultatele sondajului au fost incluse într-un raport internaţional despre nevoile specifice ale managerilor şi coordonatorilor
de echipe care doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele despre
Burnout şi/sau despre modul de abordare a sindromului Burnout
în cadrul personalului lor.
Atât abstractul teoretic cât şi sondajul internaţional au fost
utilizate pentru dezvoltarea structurii BOIT şi în special nevoile
managerilor şi coordonatorilor de echipe au fost luate în considerare în etapa de elaborare a BOIT. Deoarece managerii direcţi
par să aibă resurse de timp foarte limitate, consorţiul proiectului BOIT a decis ca partea de învăţare electronică a învăţării
combinate să fie opţională şi nu o condiţie obligatorie pentru
participarea la următoarele ateliere faţă în faţă. Astfel, Cursul
de Intervenţie în caz de Burnout (BOIT) constă acum din patru
ateliere faţă în faţă cu unităţi de auto-învăţare electronice între
ele. Cu toate acestea, sarcina formatorului este inter alia de a
încuraja participanţii la curs să îşi îmbogăţească cunoştinţele în
cadrul atelierelor cu ajutorul platformei de învăţare online.

3.1 Descrierea celor patru ateliere faţă în faţă
Atelierul 1: Aici participanţilor le este prezentat scopul general al
BOIT şi definiţiile Burnout. Acest lucru înseamnă că participanţii
la curs vor fi capabili să spună ce este Burnout şi ce nu este.
În plus, acest atelier permite managerilor şi coordonatorilor de

Atelierul 2: Acest atelier se concentrează pe efectele şi consecinţele sindromului Burnout la nivel individual, interpersonal
şi organizaţional. Participanţii la curs învaţă cum să abordeze
sindromul Burnout într-o evaluare a personalului şi cum să identifice semnele tipice de Burnout la nivel individual, interpersonal
şi organizaţional. În plus, va fi discutată şi repetată comunicarea
sindromului Burnout în cadrul echipei.
Atelierul 3: În acest punct, managerii şi coordonatorii de echipe
care participă la curs învaţă mai întâi să înţeleagă conceptele
de prevenţie şi intervenţie. Participanţii îşi vor înţelege resursele şi limitele precum şi sfera de responsabilitate în ce priveşte
sindromul Burnout în cadrul echipei. Pe durata acestui atelier,
participanţii vor învăţa de asemenea despre factorii de influenţă
ai companiei care pot cauza Burnout. Sunt discutate şi resursele
şi limitele echipei. Formatorul prezintă modelul TCI (Intervenţia
Bazată pe o Temă Centrală) şi explică modul în care participanţii
în pot aplica la locul de muncă. Prin jocuri de rol, participanţii
încearcă să interpreteze situaţii specifice în care punctul central
este sindromul Burnout. La finalul atelierului 3, participanţii îşi
planifică următorii paşi în vederea prevenirii şi/sau detectării
sindromului Burnout la membrii echipelor lor.
Atelierul 4: Scopul acestui ultim atelier este de a oferi participanţilor ocazia de a reflecta împreună cu colegii şi formatorul la
orice strategii de intervenţie şi prevenţie în cazurile de Burnout pe care le-au implementat în atelierul 3. Următorii paşi sau
îmbunătăţiri pot fi discutaţi şi definiţi împreună.
Pentru mai multe detalii cu privire la conţinutul atelierului, vă
rugăm citiţi planul de curs anexat.

3.2 Flexibilitatea BOIT
Deşi conţinutul BOIT este un important punct de interes pentru
mulţi manageri şi coordonatori de echipe, timpul este valoros
şi limitat. Acestea au fost rezultatele sondajului internaţional
desfăşurat în ţările partenere BOIT (Austria, Germania, Italia,
România, Danemarca şi Marea Britanie). Având în vedere aceste
aspecte, echipa proiectului BOIT a dezvoltat un curs de instruire
ce poate fi adaptat, într-o anumită măsură, la nevoile, dorinţele
şi constrângerile de timp ale participanţilor.

Flexibilitate

Conţinut
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echipe să înceapă să se familiarizeze ei înşişi cu factorii de risc
legaţi de locul de muncă, sectorul şi viaţa personală.

Durata totală BOIT

Durata atelierelor

Fig. 2: Aspecte de flexibilitate ale BOIT

„Utilizarea” posibilei flexibilităţi trebuie definită: Acest lucru
înseamnă că, în prima etapă, formatorul trebuie să evalueze
cerinţele participanţilor şi poate, în funcţie de rezultate, să adapteze curriculum-ul cursului în termeni de conţinut şi timp. Aceasta necesită o bună pregătire înainte de începerea cursului care
va fi detaliată în capitolul cinci din acest manual al formatorului.

Înainte de prezentarea detaliată a celor patru ateliere faţă în faţă,
autorii doresc să accentueze flexibilitatea Cursului de Intervenţie
în caz de Burnout pentru Manageri şi Coordonatori de Echipe.
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3.2.1 Conţinutul BOIT
Pentru a asigura cele mai bune rezultate, va fi parcurs conţinutul
tuturor unităţilor celor patru ateliere. Totuşi, unităţile sau sesiunile specifice ale secţiunilor pot fi scurtate. Acest lucru înseamnă
că, în funcţie de aşteptările participanţilor la curs, formatorul
poate decide cât timp să petreacă împreună cu participanţii la
fiecare sesiune sau dacă sesiunile unice pot fi omise. Această
flexibilitate este limitată din cauza interdependenţei existente
între ateliere; fiecare atelier este conceput în baza conţinutului
celorlalte (toţi participanţii trebuie să urmeze atelierul 1 înaintea atelierului 2 înaintea atelierului 3 înaintea atelierului 4).
Prin urmare, un atelier nu poate fi complet omis dacă doriţi să
obţineţi rezultate.
Următorul capitol prezintă mai întâi durata recomandată şi apoi
durata minimă a celor patru ateliere:
3.2.2 Durata atelierelor
Următoarele indicaţii temporale sunt optime pentru desfăşurarea
cursului ideal, adică un Curs de Intervenţie în cazuri de Burnout
care acoperă tot conţinutul de învăţare existent. Astfel, cursul
promite să realizeze cel mai bun transfer de cunoştinţe. În acelaşi timp, cursul poate fi foarte sustenabil deoarece participanţii
la curs au suficient timp nu doar pentru a învăţa diferite metode
de prevenţie şi intervenţie în cazurile de Burnout, dar şi pentru a
concepe strategii proprii, în funcţie de nevoile companiei şi ale
echipei participanţilor.

WS

Titlu

1

Scopul general al BOIT; Definiţia Burnout

Ore
ideale
4

2

Semnele, efectele şi consecinţele Burnout

7

3

Strategii/recomandări (generale) de prevenţie şi intervenţie în cazurile de Burnout

7

4

Reflecţie asupra măsurilor de prevenţie şi
intervenţie în cazurile de Burnout; Planificarea următorilor paşi

5

Total

23

Tabel 1: Durata maximă a celor 4 ateliere faţă în faţă BOIT

La final, formatorul va decide dacă durata fiecărui atelier va fi
sau nu scurtată în funcţie de nevoile şi cerinţele participanţilor la
curs, deşi următoarele durate minime trebuie respectate:
WS

Titlu

1

Scopul general al BOIT; Definiţia Burnout

Ore
minime
3

2

Semnele, efectele şi consecinţele Burnout

4

3

Strategii/recomandări (generale) de pre4
venţie şi intervenţie în cazurile de Burnout

4

Reflecţie asupra măsurilor de prevenţie şi
intervenţie în cazurile de Burnout; Planificarea următorilor paşi
Total

3

14

Tabel 2: Durata minimă a celor 4 ateliere faţă în faţă BOIT
Durata dintre ateliere precum şi durata atelierelor individuale are
impact asupra rezultatelor:

8

45 6

Durata totală min.

WS4 1
XX.XX6

eL5 partea 1 WS 2
XX.XX + 1 săpt.

Durata totală max.

XX.XX

XX.XX + 2 săpt.

Durata atelierelor

3 ore – 4 ore individual

4 ore – 7 ore

eL partea 2

WS 3
WS 2 + 3 săpt.

eL partea 3

WS 2 + 5 săpt.
individual

4 ore – 7 ore

WS 4
WS 3 + 4 săpt.
WS 3 + 10 săpt.

individual

3 ore – 5 ore

Tabel 3: Orarul BOIT

Acest tabel va fi interpretat ca o recomandare a echipei BOIT.
Conform acestui tabel, între atelierul 1 şi atelierul 2 ar trebui să
fie o pauză de cel puţin o săptămână, dar nu mai mult de două
săptămâni. Durata optimă dintre atelierul 2 şi atelierul 3 este
între trei şi cinci săptămâni. Durata dintre atelierul 3 şi atelierul
4 poate fi între patru şi zece săptămâni. Acest lucru înseamnă că
întreg Cursul de Intervenţie în cazuri de Burnout pentru Manageri
şi Coordonatori de Echipe poate dura între şapte şi şaptesprezece
săptămâni.
Deoarece cursul a fost conceput pentru a fi utilizat pe plan
internaţional (cel puţin în Europa), circumstanţele naţionale,
dar şi cele regionale şi/sau specifice companiei pot fi diferite.
Prin urmare, flexibilitatea structurală a Cursului de Intervenţie
în cazuri de Burnout asigură un potenţial ridicat pentru aplicabilitate.

4
5
6

WS = Ateliere
eL = Învăţare electronică
XX.XX = Data de începere XX.XX

4. ABORDAREA METODOLOGICĂ
ŞI PEDAGOGICĂ A CURSULUI
PENTRU INTERVENŢIA ÎN
CAZURI DE BURNOUT
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3.2.3 Durata întregului Curs pentru Intervenţie în cazuri de
Burnout pentru Manageri şi Coordonatori de Echipe
Consorţiul proiectului BOIT propune următorul orar:

4.1 Metoda de învăţare combinată a BOIT
Aşa cum s-a menţionat deja în capitolul 3, BOIT combină o metodă de învăţare combinată cu patru ateliere faţă în faţă şi unităţi
electronice de auto-învăţare. Învăţarea combinată va fi interpretată ca o combinaţie între mai multe metode de învăţare în care
se utilizează resursele fizice şi virtuale combinate. De regulă,
învăţarea combinată este caracterizată de o combinaţie între
materiale bazate pe tehnologie şi sesiuni faţă în faţă utilizate
împreună pentru procesul de predare.
În proiectul BOIT, elementele de învăţare electronică fac parte din
serviciul de învăţare combinată.
Această alegere a metodei se bazează pe ideea că tehnologiile de
informare şi comunicare au un potenţial ridicat pentru persoanele al căror timp este limitat şi care pot avea nevoie să înveţe în
locaţii speciale, cum ar fi în timpul călătoriilor de afaceri.
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O definiţie a învăţării electronice7:
“Învăţarea electronică este o metodă centrată pe cursant, pe
utilizarea noilor tehnologii multimedia şi a internetului pentru
a îmbunătăţi calitatea procesului de învăţare prin facilitarea
accesului la resurse şi servicii, precum şi a schimburilor şi
colaborării la distanţă.
Valoarea sa ca instrument inovativ pentru educaţie şi formare
a fost dovedită într-un deceniu de experienţă în Europa.”
Învăţarea electronică facilitează participanţilor dobândirea de
noi cunoştinţe oricând aceştia doresc. Învăţarea devine posibilă
oricând şi oriunde. Cu ajutorul materialelor de învăţare electronice, participanţii la curs pot aborda subiecte specifice oricând
doresc.
Modulele online ale proiectului BOIT sunt concepute ca un
ansamblu de materiale care completează sesiunile faţă în faţă.
Unele dintre aceste materiale sunt special concepute pentru a
pregăti, repeta sau susţine sesiunile conduse de formator şi sunt
livrate pe o platformă de învăţare electronică moodle; prin urmare, conectarea la internet este o cerinţă obligatorie.
Platforma de învăţare electronică, pe care o puteţi găsi la adresa
http://Burnoutintervention.q21.de, va fi prezentată managerilor
şi coordonatorilor de echipe în timpul sesiunilor faţă în faţă pentru a vă asigura că toţi participanţii se familiarizează cu funcţiile
sale, fiind astfel în poziţia de a lucra cu aceasta individual. O
sesiune introductivă este de importanţă maximă pentru a evita
frustrarea participanţilor. Trebuie să acordaţi întotdeauna timp
pentru clarificarea acestor întrebări în timpul cursului faţă în
faţă, fie individual, fie în grup. În mod ideal, învăţarea online
este monitorizată de un formator sau un tutore care va fi disponibil pentru feedback şi suport tehnic.
7

10

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.
pdf

Sesiunile faţă în faţă, precum şi învăţarea electronică, sunt caracterizate prin diferiţi factori, aşa cum se arată în figura de mai jos:
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Fig. 3: Învăţarea faţă în faţă versus învăţarea electronică
Acest grafic arată de asemenea că învăţarea faţă în faţă şi învăţarea electronică depind de factori similari, chiar dacă efectele
lor sunt diferite.
Învăţarea electronică include diferite scenarii de învăţare şi
predare cu ajutorul mijloacelor electronice. În tot proiectul BOIT,
partea de învăţare electronică constă din unităţi de studiu individual, sub formă de texte şi chestionare precum şi filmuleţe.

4.2 Avantajele ofertei combinate a BOIT
Prin metoda sa modulară de învăţare combinată, cursul BOIT
îndeplineşte două cerinţe esenţiale care au fost clar exprimate
de către grupul ţintă în etapa de analiză a nevoilor:

Flexibilitate temporală: Oferta de învăţare combinată BOIT poate fi finalizată oricând alege participantul, în loc de a fi obligat
să fie prezent la sesiunea desfăşurată de formator. Pentru ca
aceasta să funcţioneze, participanţii trebuie încurajaţi să utilizeze toate elementele diferite; participanţii pot încerca să aleagă
părţi din curs pe care le preferă şi prin urmare să nu se concentreze pe alte elemente utile. Participanţii trebuie să ştie că
„pachetul” soluţiilor de învăţare este mai mare decât părţile alese şi că fiecare element adaugă ceva important soluţiei globale
şi nu trebuie omise.

4.3 Utilizarea materialelor de curs faţă în faţă BOIT
Acest capitol ajută formatorii BOIT să înţeleagă şi să utilizeze
materialele de curs faţă în faţă BOIT. Având în vedere că documentul intitulat „Structura cursului” descrie în detaliu structura
conţinutului pentru toate cele patru ateliere, scopul tabelului de
mai jos este acela de a oferi doar o scurtă prezentare. Pentru mai
multe informaţii, vă rugăm consultaţi structura cursului.
ATELIER
ATELIER 1
Scopul general al BOIT:
Definiţia Burnout

Unităţi
Unitatea
1.1 Definiţia
caracteristicilor
Burnout

Sesiuni
Sesiunea 1.1.1 Introducere

Unitatea 1.2
Cauzele
Burnout

Sesiunea 1.2.1 Riscuri de
Burnout la locul de muncă

Mai mult, cursul BOIT se bazează pe următoarele principii de
învăţare pentru adulţi:
Învăţarea este auto-direcţionată şi permite cursanţilor să
înveţe în ritmul lor.
■■ Îndeplineşte o necesitate imediată şi este foarte participativ.
■■ Învăţarea se face din experienţe, adică participanţii la curs
(dar şi formatorul/tutorele) învaţă unii de la ceilalţi.
■■ Se acordă timp pentru reflecţie şi feedback corectiv.
■■ Se creează un mediu de respect reciproc între formator/tutore
şi participanţi.
■■ Se asigură un mediu confortabil.

Sesiunea 1.1.2
Ce ESTE Burnout
Sesiunea 1.1.3
Ce NU este Burnout

Partea 3: Manualul Formatorului

Flexibilitate spaţială: Prin combinarea diferitelor metode de
învăţare electronică cu instruirea faţă în faţă, participanţii la
curs pot avea acces la informaţii de oriunde s-ar afla până la
momentul întâlnirii faţă în faţă cu formatorul. Acest lucru este
foarte interesant în special pentru oamenii de afaceri deoarece
aceştia călătoresc foarte mult sau trebuie să lucreze în diferite
locuri.

Sesiunea 1.2.2 Riscuri
de Burnout specifice
regiunilor
Sesiunea 1.2.3 Influenţele
personale asupra Burnout

■■

Tabel 4: Descrierea atelierului 1
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ATELIER
ATELIER 2
Semnele,
efectele şi
consecinţele
sindromului
Burnout

Unităţi
Unitatea 2.1
Efectele Burnout

Sesiuni
Sesiunea 2.1.1 Identificarea efectelor tipice de
Burnout la nivel organizaţional, personal şi interpersonal
Sesiunea 2.1.2 Consecinţele Burnout

Unitatea 2.2
Comunicarea
Burnout

Sesiunea 2.2.1 Formularea
întrebărilor pentru identificarea riscurilor Burnout
Sesiunea 2.2.2 Abordarea
problemelor de Burnout în
evaluarea personalului

Unitatea 2.3
Semnele Burnout

ATELIER
ATELIER 3
Reflecţie asupra măsurilor
de prevenţie
şi intervenţie
în cazurile
de Burnout;
Planificarea
următorilor
paşi

Unităţi
Unitatea 3.1
Intervenţie şi
prevenţie

Sesiuni
Sesiunea 3.1.1 Concepte
de prevenţie şi intervenţie

Unitatea 3.2
Oportunităţi
de intervenţie/
prevenţie la
nivel organizaţional

Sesiunea 3.2.1 Dezvoltarea cunoştinţelor despre
influenţa organizaţională
asupra Burnout

Unitatea 3.3 La
nivelul echipei

Sesiunea 3.3.1 Impactul
echipei asupra Burnout

Sesiunea 2.3.1 Detectarea
semnelor Burnout

Sesiunea 3.3.2 Resursele
şi limitele echipei

Sesiunea 2.3.2 Semnele
Burnout la nivel individual

Sesiunea 3.3.3 Interacţiunea Bazată pe Elemente
Centrale

Sesiunea 2.3.3 Semnele
Burnout la nivelul echipei
şi la nivel organizaţional

Sesiunea 3.3.4 Joc de
roluri

Sesiunea 2.3.4 Abordarea
Burnout în cadrul echipei
Tabel 5: Descrierea atelierului 2

Sesiunea 3.1.2 Cunoaşterea propriilor resurse şi
limite

Sesiunea 3.3.5 Planificarea continuării
Tabel 6: Descrierea atelierului 3
Aşa cum se arată în documentul „Structura cursului”, fiecare sesiune conţine cel puţin un exerciţiu. Aceste exerciţii sunt
descrise în Broşura BOIT.
Capitolul următor oferă o introducere despre modul în care sunt
descrise exerciţiile cu ajutorul unui exemplu din pachetul de curs
BOIT:
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Numărul şi denumirea activităţii de curs
Toate exerciţiile sunt numerotate; numărul este alocat conform
structurii BOIT descrise în documentul „Structura cursului” şi
face referire la o anumită sesiune a unităţii dintr-un atelier.
Denumirea activităţii oferă o idee despre scopul exerciţiilor.
Argumentare
Argumentarea constă din câteva propoziţii ce oferă informaţii
despre contextul teoretic al exerciţiului.
Obiective
Fiecare activitate este axată pe cel puţin un obiectiv – uneori pe
mai multe obiective. Aceste obiective sunt enumerate sub acest
titlu pentru a oferi formatorului o idee despre rezultatul exerciţiului. Revăzând obiectivele la sfârşitul activităţii, formatorul poate
evalua rezultatele: au fost atinse obiectivele?
Metode de instruire utilizate
Pentru fiecare exerciţiu, sunt propuse una sau mai multe metode
de curs. Diverse metode, cum ar fi munca în grup sau perechi,
discuţiile, brainstormingul, tehnicile creative, activităţile fizice,
jocurile şi altele sunt utilizate în cadrul BOIT.
Accesorii
Dacă formatorul are nevoie de materiale, cum ar fi hârtie, pixuri,
flipchart, lipici, ziare, calculator, proiector, cameră video sau orice altceva pentru efectuarea exerciţiului, aceste materiale sunt
enumerate aici. Scopul este ca formatorul să poată vedea cu
uşurinţă dacă are acces la tot ceea ce este necesar pentru un
anumit exerciţiu.

Număr de participanţi
Exerciţiile sunt concepute pentru un anumit număr de cursanţi.
Sub acest titlu, formatorul poate vedea de câţi participanţi este
nevoie pentru realizarea activităţii. Numărul maxim va fi interpretat ca o recomandare şi poate fi depăşit, dacă este necesar.
Durata activităţii
Descrierea activităţii indică perioada alocată exerciţiului. Aceasta trebuie interpretată ca o valoare aproximativă deoarece durata
reală necesară depinde foarte mult atât de cursanţi cât şi de
formator.
Descrierea activităţii
În descrierea activităţii, formatorul poate vedea cum să efectueze
exerciţiul.
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4.3.1 Explicarea înţelegerii şi utilizării materialului de curs
BOIT
Următoarele titluri sunt utilizate în modelele materialelor de curs
BOIT:

Sugestii pentru formator
Sugestiile specifice pentru formator trebuie luate în considerare
pentru pregătirea şi implementarea activităţilor enumerate sub
acest titlu. Scopul acestora este acela de a ajuta formatorul să
diminueze probabilitatea situaţiilor dificile. Această listă este
doar o mostră şi nu poate acoperi toate abilităţile necesare unui
formator BOIT.
Rezumatul activităţii
Acest scurt rezumat expune pe scurt ceea ce cursanţii au făcut
sau au învăţat cu ajutorul acestei activităţi.
Referinţe
Dacă activitatea se bazează pe literatura tehnică de orice natură,
aceasta va fi enumerată aici. Acest lucru poate fi util pentru formator dacă doreşte să afle mai multe informaţii despre exerciţiu.
Aceste referinţe pot fi de asemenea date participanţilor la curs
pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele pe aceste teme.
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Semnale la nivelul companiei
„La nivelul companiei, Burnout este caracterizat înainte de toate
prin eficienţă redusă, performanţe profesionale slabe şi productivitate minimă.” (Schaufell & Enzman, 1998, p. 36). Alte semnale
sunt:
1. semnale afective:
■■ insatisfacţia privind locul de muncă
2. semnale cognitive:
■■ cinism în legătură cu scopul muncii
■■ neîncredere în management, colegi şi şefi
3. semnale comportamentale:
■■ eficienţă redusă / performanţe profesionale slabe / productivitate scăzută
■■ rotaţia crescută a personalului
■■ creşterea numărului de concedii medicale / absenteism
■■ supra-dependenţa de şefi
■■ creşterea numărului de accidente
4. semnale motivaţionale:
■■ pierderea motivaţiei de a munci
■■ împotrivirea de a merge la servici
■■ moral scăzut

2.3.2.1 VIZIBILITATEA SEMNELOR DE BURNOUT LA
NIVEL INDIVIDUAL

3–15

30–50 minute

Argumentare
Semnele de Burnout la nivelul personalului pot fi uşor de detectat
pentru manageri şi coordonatori de echipe sau pot fi ascunse sub
forma unor comportamente specifice. În baza acestor cunoştinţe,
participanţii trebuie să realizeze că cercul lor personal de influenţă cu privire la Burnout la nivelul individual al personalului
lor este limitat şi, prin urmare, este foarte importantă definirea
acestuia. Deoarece nu există „bine” sau „rău”, fiecare trebuie să
îşi definească propriile limite.
Obiective
Să înţeleagă semnele vizibile precum şi pe cele mai puţin
vizibile ale sindromului Burnout
■■ Să definească cercul de influenţă cu privire la Burnout la
nivelul individual al personalului lor
■■ Să identifice strategii pentru semnele ce pot fi influenţate de
către manager sau coordonatorul de echipă
■■

Metode de instruire utilizate
Discuţii
Munca în grup

■■
■■

Accesorii
Flipchart
Pixuri
■■ Copii ale anexei în funcţie de numărul de participanţi
■■
■■

Resurse/Anexe
ANEXA 1

Partea 1: Materiale

Descrierea activităţii
Prima parte:
Formatorul le cere participanţilor să formeze grupuri de câte 3
persoane. Apoi le distribuie o listă a semnelor de Burnout la nivel
individual. Fiecare grup trebuie să discute acum despre semnele pe care formatorul le-a scris pe hârtie sau pe flipchart (vezi
anexa 1) cu privire la responsabilitatea şi aria lor de influenţă
(„În calitate de şef, sunt eu răspunzător pentru diverse aspecte?
Pot eu sau îmi doresc să pot interveni în procesul de Burnout în
calitatea mea de manager şi/sau coordonator de echipă? Dacă
da, în ce mod?”). Cu ajutorul anexei 2, fiecare grup trebuie să
stabilească aria lor de responsabilitate, unde pot interveni şi
ce anume nu intră în sfera lor de responsabilitate / influenţă.
Rezultatele vor fi scrise pe flipchart.
Partea a doua:
În cea de-a doua etapă, participanţii trebuie să se ocupe de
subiectul strategiilor despre CUM să intervină cu privire la
aspectele menţionate pe flipchart. Participanţii au timp nu doar
să îşi împărtăşească experienţele, ci şi să creeze noi strategii
de intervenţie, având întotdeauna în vedere propriile limite (personale sau profesionale). Aceste idei şi experienţe vor fi scrise
pe acelaşi flipchart (utilizând diferite culori pentru a diferenţia
elementele din prima etapă de cele din cea de-a doua etapă).
După 30 de minute, grupul se reuneşte. Rezultatele pentru cele
două etape vor fi prezentate de fiecare grup în parte şi discutate
cu toţi participanţii. Dacă mai este timp, formatorul împreună cu
toţi participanţii la curs pot conveni asupra unei (noi) imagini cu
care se pot identifica toţi participanţii. Aceasta va conţine poziţia
semnelor la nivelul individual din sferele de responsabilitate şi
influenţă precum şi relaţiile aferente. Acest flipchart va fi fixat pe
perete de către formator pentru ca toată lumea să îl poată vedea.

Sugestii pentru formator
■■ Formatorul trebuie să accentueze faptul că experienţele personale (pozitive şi negative) trebuie avute în vedere în timpul
discuţiilor – în baza acestora pot fi construite modele noi.
■■ Formatorul trebuie să sublinieze faptul că managerii şi coordonatorii de echipă trebuie neapărat să îşi asume răspunderea pentru elementele menţionate în centrul cercului.
■■ Formatorul trebuie să le reamintească participanţilor că acest
exerciţiu este centrat pe nivelul individual.
■■ Formatorul trebuie să le reamintească participanţilor că cercurile pot fi diferite în funcţie de persoană deoarece limitele
personale sunt subiective.
■■ Formatorul trebuie să sublinieze faptul că baza oricărei strategii este comunicarea.
■■ Formatorul trebuie să accentueze faptul că unele semne sunt
mai vizibile decât altele.
■■ Formatorul poate de asemenea împărţi acest exerciţiu în două
exerciţii (să îl separeu după prima parte).
■■ Formatorul poate utiliza de asemenea rezultatele exerciţiului
2.3.1 ca bază şi să înceapă cu cea de-a doua parte a exerciţiului (începând de la „Partea a doua”).
Rezumatul activităţii
Cu ajutorul acestui exerciţiu, participanţii îşi definesc cercul
personal de influenţă şi responsabilitate cu privire la Burnout
la nivelul individual al personalului lor. Participanţii îşi împărtăşesc experienţele şi discută noi metode şi opţiuni pentru soluţionarea problemei.
Referinţe
1. BURISCH, M. (2006). DAS BURNOUT-SYNDROM: THEORIE DER INNEREN
ERSCHÖPFUNG [THE BURNOUT-SYNDROME: A THEORY OF INNER EXHAUSTION]. HEIDELBERG: SPRINGER MEDIZIN VERLAG.
2. SCHAUFELI, W. B. & ENZMAN, D. (1998). THE BURNOUT COMPANION TO
STUDY & PRACTICE. LONDON: TAYLOR & FRANCIS.
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ile grupului ţintă. Formatorul poate oricând să aducă propriile
materiale pe care le va distribui cursanţilor BOIT.
În practică, aceste titluri sunt utilizate ca în exemplul de mai jos:

Partea 1: Materiale

Partea 1: Materiale
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Resurse/anexe
Unele exerciţii includ utilizarea materialelor distribuite precum şi
a altor documente auxiliare ce pot fi adaptate în funcţie de nevo-

stare de depresie / stări schimbătoare
extenuare emoţională
tensiune / nelinişte crescută
■■ ineficacitate / pierderea sensului şi a speranţei
■■ sentimentul eşecului
■■ respect de sine scăzut
■■ vinovăţie
■■ idei suicidale
■■ incapacitate de concentrare / uitare / dificultatea de a rezolva
sarcini complexe
■■ dureri de cap
■■ ameţeală
■■ dureri musculare
■■ insomnii
■■ oboseală cronică
■■ hiperactivitate / impulsivitate
■■ consum crescut de: cafea, ţigări, alcool, droguri ilegale
■■ tânguire involuntară / negare
■■ pierderea entuziasmului / pierderea optimismului
■■ resemnare
■■ dezamăgire
■■ plictiseală

ANEXA 2
Cercul de influenţă şi responsabilitate

■■
■■
■■

Centrul de influenţă
şi responsabilitate
ridicat
mediu

inexistent

Formatorul are de asemenea libertatea de a veni cu noi exerciţii
cu alte metode de predare dacă nu se simte confortabil cu implementarea activităţilor în modul în care acestea sunt prezentate.
În plus, formatorul poate crea oricând noi materiale de curs, cum
ar fi fişe de lucru, pe care le va da cursanţilor.
Pe lângă aspectele de învăţare formale prevăzute în oferta de
curs, BOIT desfăşoară şi activităţi de învăţare informale şi nonformale. Pentru o înţelegere generală a acestei terminologii,
capitolul următor va clarifica definiţia acestor termeni educaţionali în contextul parteneriatului BOIT.

4.4 O incursiune teoretică în Educaţia Formală,
Non-Formală şi Informală
În ceea ce priveşte activităţile umane de învăţare posibile, Sandhaas8 (1986) a făcut diferenţa între educaţia formală, educaţia
non-formală şi învăţarea incidentală.
Aceste categorii au fost dezvoltate în ultimii 20 de ani:
Educaţia formală este legată de şcoli şi instituţii de învăţământ
superior, care asigură educaţia pe baza unui curriculum stan8

Sandhaas, B. (1986): Bildungsreformen. In: Haller, H.-D/Meyer, H. (Hrsg.):
Ziele und Inhalte der Erziehung und des Unterrichts. Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, Bd. 3. – Stuttgart

dardizat cu profesori specializaţi. Elevii şi studenţii sunt grupaţi
în clase în funcţie de vârstă9. Prin educaţia formală, se obţin
diplome recunoscute şi calificări10.
În situaţii de învăţare formală, există o conştientizare clară a
agendei educaţionale şi rolurile aferente: studenţii se recunosc
pe ei înşişi ca fiind studenţi şi dacă îşi îndeplinesc sau nu acest
rol în mod corespunzător, aceştia au conştiinţa rolurilor lor instituţionale.
Educaţia şcolară este rareori legată de viaţa „normală” a studenţilor şi a familiilor acestora; în unele ţări, studenţii nu au
dreptul şi puterea de a forma structuri participative şi acest
lucru le influenţează viaţa şcolară – din acest motiv, realitatea
şi spiritul civic apar în afara şcolii.
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4.3.2 Utilizarea flexibilă a materialului de curs BOIT
Modelele prezentate au fost concepute de consorţiul proiectului
BOIT cu intenţia de a asigura materiale care, pe de o parte, au
scopuri specifice, dar care, pe de altă parte, sunt flexibile în ceea
ce priveşte implementarea. Acest lucru înseamnă că, potrivit
situaţiei date în planul de curs, formatorul trebuie să adapteze
activităţile prezentate la nevoile cursanţilor, timpul disponibil,
numărul de participanţi şi, dacă este cazul, la activitatea profesională a cursanţilor. În acest sens, conţinutul titlurilor, metoda de instruire, echipamentele, numărul de participanţi, durata
activităţii şi anexele, pot varia de la curs la curs.

Educaţia non-formală cuprinde toate activităţile de învăţare din
afara şcolii în care atât cursantul cât şi personalul de formare au
intenţia de a învăţa sau de a preda. Prin acest tip de educaţie,
nu se obţin certificate oficiale. Aceasta poate fi asigurată la locul
de muncă şi prin activităţile organizaţiilor şi grupurilor societăţii
civile (cum ar fi organizaţii pentru tineret, sindicate şi partide
politice) sau prin organizaţii sau servicii care au fost concepute
pentru a completa sistemele formale (cum ar fi orele de arte,
muzică şi sport sau pregătirea în particular pentru examene)11.
Educaţia informală este caracterizată prin faptul că participantul la curs sau personalul de formare / sursa de informare intenţionează să iniţieze un proces de învăţare – dar nu ambii deodată. Este o completare firească la viaţa de zi cu zi. Spre deosebire
de educaţia formală şi non-formală, educaţia informală nu se
realizează neapărat în mod deliberat şi poate de asemenea să nu

9 Evans, D.R. (1986), The planning of nonformal education, Paris
10 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
11 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
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fie recunoscută nici chiar de indivizi înşişi ca fiind o contribuţie
la cunoştinţele şi abilităţile lor12.

duce la provocări sau sarcini concrete şi la procese de feedback
firesc („învăţare localizată”).

Watkins şi Marsick (1992) au propus următoarele explicaţii şi
diferenţieri în „Teoria Învăţării Informale şi Incidental în Organizaţii “13:

Evans14 a caracterizat termenul „educaţie incidentală” drept
învăţare neintenţionată – adică neintenţionată nici de participant, nici de sursa de informare.

„Învăţarea non-formală” este denumirea colectivă pentru toate formele de învăţare, desfăşurate în întreg mediul din afara
sistemului de educaţie formală. Există o gamă largă de definiţii
diferite pentru termenul „învăţare informală”.

În BOIT, rezultatele învăţării informale şi non-formale cu privire
la cunoaşterea sindromului Burnout sunt evaluate de unii formatori prin metoda de evaluare NIVELUL 5 (pentru mai multe detalii,
consultaţi capitolul 6).

Această gamă începe de la caracterizarea de învăţare neplanificată, neoficială, implicită şi deseori inconştientă până la
activităţi de învăţare dezvoltate chiar de participanţi fără niciun
suport educaţional şi ar putea corespunde chiar „învăţării nonformale”, adică definiţia pentru toate tipurile de învăţare, aşa
cum este utilizată aceasta (în mod conştient sau inconştient) de
sistemul educaţional formal.
Acest lucru înseamnă că învăţarea informală este o formă de
învăţare instrumentală; un mijloc pentru a atinge un scop.
Scopul nu este – spre deosebire de învăţarea formală – învăţarea
în sine, ci o soluţie mai bună pentru exerciţiul extracurricular, o
solicitare reală, o problemă de viaţă cu ajutorul învăţării.
Învăţarea informală este termenul generic care cuprinde şi învăţarea neoficială şi inconştientă precum şi o învăţare în mod conştient deliberată la şcoală – de unde şi tranziţia dintre cele două
tipuri de învăţare este lină în practică.
În timp ce educaţia formală este în mare parte o învăţare fără
context, învăţarea informală este legată de un context specific;
înseamnă mai ales acţionarea într-un context autentic, ceea ce
12 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
13 Watkins, K. E., and Marsick, V. J. (1992), Towards a theory of informal and
incidental learning in organizations. International journal of life long education. 11 (4), p287-300
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5. PLANIFICAREA CURSULUI
PENTRU INTERVENŢIA ÎN
CAZURI DE BURNOUT
Planificarea BOIT este foarte importantă pentru satisfacerea
nevoilor participanţilor la curs. Cursul de Intervenţie în cazuri
de Burnout pentru Manageri şi Coordonatori de Echipe este,
într-o anumită măsură, potrivit descrierii din capitolul 3, flexibil şi adaptabil în funcţie de nevoile cursanţilor. Prin urmare,
pregătirea corespunzătoare este esenţială pentru a oferi un curs
adecvat.
Din acest motiv, paşii următori trebuie avuţi în vedere pentru
strângerea informaţiilor despre participanţi. Informaţiile pot fi
adunate direct, de către formator sau prestator, şi pot fi obţinute
la întâlnirile faţă în faţă, la telefon sau prin contactarea pe email
a participanţilor, şefilor acestora, managerilor de resurse umane
sau a altor persoane care se ocupă de BOIT.

14 Evans, D.R. (1986), The planning of non-formal education, Paris

Care este conţinutul
de care sunt interesaţi cursanţii?

Cât timp este
alocat pentru BOIT?

Cum ar trebui
predate cursul?
Fig. 4: Planificarea BOIT

5.1 Identificarea participanţilor BOIT
Formatorul trebuie să obţină unele informaţii personale de la
managerii şi coordonatorii de echipă ce participă la Cursul de
Intervenţie în cazuri de Burnout pentru a pregăti cursul şi materialele de curs (fişele, etc.), potrivit nevoilor exacte ale grupului
de curs.
Trebuie adunate următoarele informaţii:
■■ Cine sunt participanţii?
■■ Care este trecutul profesional al cursanţilor?
■■ În ce sector profesional lucrează cursanţii?
■■ Care este rolul lor profesional în companie?
■■ Toţi participanţii aparţin aceleiaşi companii sau persoane din
diferite companii independente iau parte la BOIT?
■■ Sunt reprezentate diferite niveluri de management la curs?
■■ Câţi manageri şi coordonatori de echipă vor participa la curs?

Din perspectiva motivaţiei cursantului, este bine ca formatorul
să ştie dacă participanţii BOIT participă la curs din proprie iniţiativă sau dacă sunt „trimişi” la curs de şefii lor.

5.2 Conţinutul şi durata Cursului pentru Intervenţie
în cazuri de Burnout pentru Manageri şi
Coordonatori de Echipe
Aşa cum s-a arătat în capitolele 3 şi 7, conţinutul cursului poate
fi adaptat, într-o anumită măsură, nevoilor şi dorinţelor cursanţilor. Principalele domenii trebuie să fie clarificate în prealabil
de formator/prestator şi client pentru ca acest curs să poată fi
structurat în funcţie de cerinţe. Predarea conţinutului va face
întotdeauna obiectul limitelor de timp. Acest lucru înseamnă că,
în funcţie de timpul disponibil, formatorul poate aborda subiectele date mai mult sau mai puţin. Durata recomandată pentru
cele patru ateliere, potrivit capitolului 3.2.2, este cuprinsă între
14 şi 23 de ore în total, cu toate acestea, fiecare atelier poate fi
organizat individual în funcţie de durată şi conţinut. Durata dintre cele patru ateliere va fi convenită de către formator/prestator
şi contractor. Durata totală minimă şi maximă este propusă în
capitolul 3.2.3.
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Cine sunt participanţii la curs?

În consecinţă, formatorul/prestatorul trebuie să ştie înainte de
începerea cursului cât timp are la dispoziţie în total (inclusiv
perioadele dintre cele patru ateliere), cât timp este alocat pentru
fiecare atelier şi care sunt principalele aspecte ale conţinutului
care trebuie tratate în cadrul BOIT.

5.3 Modul de predare pentru BOIT
Documentul „Structura cursului” prezintă conţinutul detaliat al
Cursului de Intervenţie în cazuri de Burnout şi oferă formatorului
un model de activitate conceput pentru sesiunile unice.
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3.1 Atelier 1
Atelierul 1 tratează definiţia sindromului Burnout. Constă din
două unităţi, dintre care prima, „Definiţia şi caracteristicile
Burnout”, are ca scop să îi ajute pe participanţii la curs să înţeleagă mai bine conceptul de „Burnout”. Aceasta este formată din
următoarele trei sesiuni:
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UNITATEA 1.1
DEFINIŢIA ŞI
CARACTERISTICILE
BURNOUT
Sesiunea 1.1.1
Introducere

Obiective

Rezultatele învăţării

■■

Descriere generală a atelierului
■■ Prezentări
■■ Icebreaker (doar faţă în faţă)

Cursantului i se oferă o descri- 1.1.1.1
ere generală a cursului şi
1.1.1.2
ocazia de a arunca o privire în
trecutul şi experienţa profesională a celorlalţi candidaţi (în
legătură cu Burnout)

Explicaţia pentru:
Aspectele interpersonale ale Burnout
■■ Aspectele de proces ale Burnout
■■ Aspectele medicale ale Burnout

Participanţii cunosc componen- 1.1.2.1
tele sindromului Burnout şi pot 1.1.2.2
ajunge la o definiţie comună
pentru termenul “Burnout”

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Explicaţia pentru:
caracteristicile Burnout legate de
muncă
■■ caracteristicile de stres şi depresie
ce nu au legătură cu munca

Cursanţii pot descrie Burnout
şi îl pot distinge de stres şi
depresie

2.1.4

Sesiunea 1.1.2
Ce ESTE Burnout

■■

Sesiunea 1.1.3
Ce NU este Burnout

■■

Model de
activitate

1.1.3.1

Referinţa la
abstractul
teoretic

Referire la modelul de
activitate care nu este inclus
în broşura BOIT

Fig. 5: Exemplu de descriere detaliată a unităţii
Descrierea exactă a fiecărei activităţi poate fi găsită în documentul
intitulat „Broşura BOIT”. În capitolul 7.1 din acest Manual al Formatorului, se explică modul în care trebuie citite modelele de activităţi
şi se subliniază faptul că metoda de instruire utilizată poate fi adaptată potrivit nevoilor cursanţilor, pe de o parte, şi potrivit stilului de
predare al formatorului, pe de altă parte. Acest lucru înseamnă că
dacă formatorul ale alte idei despre cum să predea conţinutul prevăzut, este liber(ă) să utilizeze alte metode de curs. Deşi în termeni
de planificare a Cursului de Intervenţie în cazuri de Burnout, este
mai bine ca modul de predare să fie pregătit în prealabil, poate fi
util pentru formator să păstreze celelalte metode ca rezervă în caz că
răspunsul participanţilor la metoda pedagogică utilizată este slab.
Capitolul 5 din acest document precizează faptul că o pregătire
bine structurată este esenţială pentru asigurarea unui bun Curs
de Intervenţie în cazuri de Burnout pentru Manageri şi Coordonatori de Echipe. Cu toate acestea, grupul ţintă al BOIT poate
întâmpina unele dificultăţi. Unele dintre acestea sunt descrise
în paragraful următor:
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6. DIFICULTĂŢI ŞI RECOMANDĂRI
Potenţialii participanţi ai BOIT, managerii
5 şi coordonatorii de
echipe, aparţin unui grup de profesionişti care deseori au resurse de timp foarte limitate. Deşi, de cele mai multe ori există un
interes puternic pentru curs, numeroasele lor angajamente pot
afecta negativ participarea lor activă la BOIT.
În plus, perioadele dintre cele patru ateliere ar putea afecta participarea la curs; dacă intervalele sunt prea mari, participanţii
şi-ar putea pierde interesul şi motivaţia de a participa la sesiunile faţă în faţă.
Conform rezultatelor sondajului internaţional, managerii şi coordonatorii de echipe nu par foarte interesaţi de învăţarea electronică. Un motiv ar putea fi faptul că aceştia lucrează deja aproape exclusiv cu un calculator şi, prin urmare, nu vor să mai fie
legaţi de un calculator şi în timpul liber.
Experienţele iniţiale din sesiunile de instruire pilot desfăşurate în
Austria, Germania, Italia, Danemarca, Marea Britanie şi România

Pentru a diminua aceste dificultăţi, consorţiul proiectului BOIT
recomandă:
■■ Planificarea Cursului de Intervenţie în cazuri de Burnout
în funcţie de disponibilitatea participanţilor. Acest lucru
înseamnă că nu doar durata fiecărui atelier, ci întregul proces
trebuie planificat în funcţie de nevoile cursanţilor şi resursele
de timp.
■■ Centrarea pe schimbul de experienţă în timpul atelierelor pentru ca participanţii la curs să obţină cele mai bune rezultate
învăţând împreună cu colegii lor.
■■ Contactarea frecventă a participanţilor la curs între ateliere.
Acest lucru poate fi realizat prin email sau telefon. Formatorul

poate oferi suport pentru implementarea strategiilor de prevenţie şi/sau intervenţie în cazurile de Burnout sau le poate da
cursanţilor mici sarcini pentru a-i stimula (de exemplu, exerciţii cum ar fi observaţii interne cu privire la primele semne
de Burnout în cadrul echipei, etc.). Formatorul nu trebuie să
încerce să intre în contact prea des cu cursanţii deoarece
acest lucru îi poate deranja.
■■ Încurajarea cursanţilor să utilizeze platforma online pentru
a-şi îmbogăţi cunoştinţele cât se poate de mult. Formatorul le
poate reaminti cursanţilor să lucreze cu platforma în timpul
sesiunilor faţă în faţă precum şi în perioadele dintre ateliere.
■■ Alegerea metodelor de curs potrivite cursanţilor.
■■ Implicarea unui expert Burnout dacă formatorul solicită sprijin
profesional suplimentar.
■■ Oferirea oportunităţii de a primi un certificat NIVELUL 5 (pentru mai multe informaţii, vizitaţi acest website http://www.
reveal-eu.org/index.php?id=66)
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ilustrează diferenţele culturale în ceea ce priveşte acceptarea
diferitelor metode de instruire: jocul de rol sau alte „metode
pedagogice foarte interactive” nu sunt uşor de aplicat în cazul
tuturor „managerilor şi coordonatorilor de echipe europeni”.
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