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Modul 3
Procese de învăţare auto-organizate şi situaţii ce necesită învăţare în procesul de muncă.
Structurarea învăţării auto-organizate şi orientate către acţiune.
Indicaţii generale referitoare la modul
Un principiu indispensabil al acestei instruiri continue, care este valabil pentru toate modulele, se referă
la orientarea metodică specială: Trebuie să se aplice în mod constant ceea ce s-a predat, despre ce se
predat, şi anume metode moderne, orientate spre acţiune, la care instructorii să nu se considere
„instruiţi“, ci „ghizi de învăţare a celor care învaţă“. Deoarece, la nici un modul nu este vorba doar de
transmitere de cunoştinţe, ci trebuie să se construiască o nouă abilitate practică de formare a
proceselor de integrare/interacţiune a formării profesionale şi perfecţionare la locul de muncă,
participanţii îmbină învăţarea în seminariile de prezenţă cu învăţare online, învăţare independentă la
temele de practică, pe care le efectuează în propriul lor domeniu de muncă şi le evaluează, le
aprofundează şi le prelucrează teoretic în cadrul unor întâlniri de grup regulate, împreună cu ceilalţi
participanţi şi cu ghidul de învăţare.
I. Observaţii preliminare la modulul 3
Despre ce este vorba în acest modul şi care este obiectivul
În modulul 3, participanţii învaţă să conceapă şi să planifice programe profesionale de învăţare,
care se bazează pe idei de bază ale învăţării auto-organizate, formatoare de competenţe, prin
acţiune; centrul de greutate constă în formele de învăţare orientate către acţiune în cadrul
procesului de muncă, care se disting prin diversitatea metodelor aplicate şi sunt completate
punctual prin forme ale învăţământului şi instruirii instituţionale.
Acest concept al formării profesionale care se abate puternic de la reprezentările tradiţionale ale
„predării“, necesită schimbarea perceperii rolului şi sarcinii instructorului. Învăţarea independentă
este posibilă doar dacă cel care predă acordă spaţiul necesar pentru aceasta, descoperind şi
structurând locul de muncă ca loc de învăţare.
Concret, este vorba despre calea spre a deveni însoţitor în procesul de învăţare, adică către o nouă
percepere a instructorului ca persoană care creează şi însoţeşte situaţii în care se poate învăţa în
mod optim. In acest context, de o deosebită importanţă este învăţarea în cadrul comenzilor de
întreprindere.
Scopurile învăţării şi conţinuturile modulului
- Particularităţile învăţării auto-organizate
- Indicaţii didactico-metodice şi metode de învăţare auto-organizată
- Metode de învăţare auto-organizată
- Conţinuturile învăţării auto-organizate
- Condiţii-cadru pentru învăţarea auto-organizată
- Învăţarea auto-organizată cu medii digitale
- Conceperea unei situaţii de învăţare ca exemplu pentru învăţarea auto-controlată
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Ce trebuie să ştie participanţii / persoanele instruite în final
- Participanţii vor putea comunica metodele şi aspectele învăţării autocontrolate,
- Participanţii îşi vor putea asuma un rol activ la dezvoltarea viitoarelor măsuri de formare
profesională,
- Participanţii vor putea aplica metodele moderne de învăţare la locul de muncă şi în procesul de
muncă,
- Participanţii vor obţine independenţă şi siguranţă în manevrarea noii abordări de învăţare,
- Participanţii vor internaliza noul rol de instructor ca ghid în învăţare şi vor putea prelua poziţia unui
ghid în învăţare.
Cerinţe în procesul de auto-învăţare
Participanţii dezvoltă în acest modul, în mod independent, o situaţie de învăţare din activitatea
profesională cu elemente de învăţare auto-organizată şi prezintă rezultatul în faţa grupei de
învăţare.
Indicaţii metodice generale pentru ghizii de învăţare
- Instruirea are loc prin schimbarea seminariilor de prezenţă şi a practicii, ca şi a pregătirii
materialelor didactice pe platforma online.
- În seminariile de prezenţă, se va organiza, în primul rând, munca în echipă.
- Sunt prezentate sarcinile de învăţare şi muncă ale participanţilor.
II. Conţinuturi şi sarcini de practică
Conţinut
3.1
Indicatori ai învăţării auto-organizate
3.2
Indicaţii didactico-metodice pentru învăţarea auto-organizată
3.2.1
Analiza auto-însuşită a situaţiei
3.2.2
Analiza propriei calificări
3.3
Scopul învăţării auto-organizate
3.4
Conţinuturile învăţării auto-organizate
3.5
Metodele în învăţarea auto-organizată
3.6
Învăţarea auto-organizată cu medii digitale (E-Learning)
3.7
Situaţia de învăţare „materiale izolante“ – un exemplu de învăţare auto-controlată
3.7.1
Derularea procesului în situaţia de învăţare
3.7.2
Condiţii cadru pentru învăţarea auto-controlată
3.7.3
Forme ale controlului succesului în învăţare la învăţarea auto-controlată
3.8
Curs de training pentru procese de învăţare auto-organizată în procesul de muncă
Sarcini de practică
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3.1 Indicatori ai învăţării auto-organizate
Auto-organizarea învăţării se referă la ordinea spaţială şi temporală, mijloacele şi gruparea oamenilor în
procesul de învăţare.
Conţinutul învăţării este stabilit conform locului de muncă, a procesului de muncă şi propriului stadiu de
calificare, libertatea de acţiune se regăseşte în propria procedură metodică, în auto-organizare şi în
controlul personal al succesului în învăţare.
La prima vedere, ar putea părea contraproductiv să se dorească „organizarea“ învăţării auto-organizate.
Dacă însă problematica este abordată mai îndeaproape, atunci, din punct de vedere didactico-metodic, pare
rezonabil să se pună la dispoziţie anumite recomandări, indicaţii şi condiţii-cadru pentru învăţarea autoorganizată, pentru
• persoanele instruite şi pentru
• consultantul de învăţare (instructor, formator, coach, asistent, mentor, sau alte forme similare)

Învăţarea auto-organizată are aceeaşi indicatori, ca orice altă învăţare.
Pe scurt, aceasta înseamnă:
- Învăţarea auto-organizată înseamnă prelucrarea informaţiei. Din acest motiv, succesul ţine de obţinerea de
informaţii şi de procesarea de informaţii. Informaţiile vor fi adesea obţinute din cadrul activităţii.
Prelucrarea informaţiei este întotdeauna legată de evaluare. Evaluarea se referă la propriile experienţe ale
persoanei care învaţă şi este folosită în rezultatul învăţării auto-organizate. Din acest punct de vedere, un
adult are nevoie de un necesar mai redus de învăţare la exercitarea unei activităţi.
- Învăţarea auto-organizată înseamnă performanţa memoriei. Din acest motiv, pentru învăţarea autoorganizată, sunt accesate conţinuturi ale memoriei, care adesea, sunt condiţionate de situaţia activităţii.
Experienţe anterioare în învăţare, sunt, din acest motiv de o deosebită importanţă pentru învăţarea autoorganizată. Din acest motiv, pentru o învăţare auto-organizată, este necesară o cunoaştere de
specialitate, a metodelor şi a valorilor.
- Învăţarea auto-organizată duce, în consecinţă la schimbări în acţionarea şi în comportamentul în muncă al
persoanei care învaţă. În acest scop, se poate măsura şi succesul învăţării auto-organizate. 1
Învăţarea auto-organizată are şi indicatori speciali, care o deosebesc de alte forme de învăţare.
Dintre acestea fac parte:
- Învăţarea auto-organizată este mai strâns legată de activitate decât celelalte forme de învăţare.
- Învăţarea auto-organizată înseamnă învăţare conştientă. Metodele şi formele de organizare necesare
sunt selectate în mod conştient şi persoana care învaţă reflectează ea însăşi asupra lor.
- Învăţarea auto-organizată este şi ea supusă unor influenţe din exterior şi necesită, din acest motiv,
anumite condiţii-cadru, pe care şi le creează singură persoana care învaţă, respectiv care trebuie să fie
puse la dispoziţie de către întreprindere, locaţia de formare profesională sau de către şcoală.
Relevanţi în învăţarea auto-organizată sunt factorii - motivaţie, activitate, libertatea de mişcare, cantitatea de
informaţii şi contactul.
- Învăţarea auto-organizată necesită un înalt grad de motivare pentru auto-învăţare.

1
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- Învăţarea auto-organizată este mai puternic legată de propria activitate mentală, decât orice altă formă de
învăţare
- Învăţarea auto-organizată necesită libertatea persoanei care învaţă. Această libertate se referă, în special,
la perioada de învăţare, sfera de cuprindere a învăţării, aplicarea şi selectarea mijloacelor, ca şi alegerea
metodelor de învăţare.
- Învăţarea auto-organizată este axată pe informaţii suficiente şi pe accesul la informaţii.
- Învăţarea auto-organizată depinde de contactul social cu alte persoane care învaţă, pentru a se compara
cu alţii, pentru a învăţa de la alţii şi pentru a putea transmite altora, mai departe, cele învăţate.

3.2 Indicaţii didactico-metodice privitoare la învăţarea auto-organizată
Învăţarea auto-organizată poate fi susţinută, în principal, în două moduri:
- prin susţinerea directă a persoanei care învaţă, prin transmiterea procedurii de recunoaştere a problemei,
de soluţionarea, evaluarea problemei şi strategi de învăţare în legătură directă cu respectiva sarcină de
învăţare,
- prin susţinerea indirectă a persoanei care învaţă, prin stabilirea de medii şi structuri de promovare a
învăţării, sarcini care necesită învăţarea, ca şi de cerinţe intelectuale.
Ambele căi de promovare a învăţării auto-organizate conduc, prin unitatea lor, la o cultură individuală de
învăţare, care facilitează învăţarea auto-organizată pe parcursul întregii vieţi.

3.2.1 Analiza auto-însuşită a situaţiei
În primul rând, vor fi analizate cerinţele şi condiţiile unui domeniu de activitate.
Localitatea de muncă, respectiv locul de muncă şi condiţiile sale sunt în general specificate în prealabil.
Comanda de lucru descrie elemente importante ale situaţiei de muncă, de aceasta aparţinând şi condiţiile
de comunicare şi cooperare, ca şi relaţiile din cadrul grupei.
Din comparaţia dintre cerinţe şi propriile calificări, poate fi dedus necesarul individual de învăţare, care duce
la intenţia şi scopul de învăţare. Însuşirea de informaţii la nivelul aşteptat este sursa pentru conţinutul de
învăţare. Scopul şi conţinutul pot fi apoi percepute ca sarcini de învăţare şi transferate în situaţia de
învăţare.
Mai dificilă este analiza situaţiilor problematice, pentru care nu pot exista standarde. În acest context,
cunoaşterea preliminară, supravegherea situaţiei, încercarea şi eroarea, formularea de ipoteze sunt
punctele cunoscute ale analizei de probleme, din care poate rezulta o sarcină de învăţare.
Toate felurile de analiză de situaţie au în comun faptul că nu se poate obţine o privire generală completă
asupra situaţiei generale, de la început. Analiza de situaţie a sferei de activitate şi de învăţare poate fi
dezvoltată şi precizată doar odată cu progresul activităţii.
Aceasta este o diferenţă evidentă faţă de procesul formal de învăţare, în care sunt date în prealabil situaţia
şi sarcina de învăţare.
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3.2.2 Analiza propriilor calificări
Al doilea tip de acces îl reprezintă înţelegerea condiţiilor subiective, care cuprind atât instruirea pregătitoare
şi calificarea, ca şi competenţele, motivarea şi evaluarea. În acest sens se va lua în considerare că aceste
condiţii se pot influenţa, împiedica, compensa sau întări reciproc. Astfel, întotdeauna, trebuie să fie
înţeleasă întreaga arie a „Profilului“.
Analiza situaţională este atât o condiţie, cât şi unitate de comparare pentru evaluarea condiţiilor subiective
prealabile. Procedurile în acest sens sunt, spre exemplu, examenul, interviul, Assessment-Center sau, pur
şi simplu Feedback-ul. Rezultatele acestora duc, cel mai adesea la măsuri de formare şi perfecţionare
profesională. Acestea pot, însă, să declanşeze şi procese informale de învăţare, care însă nu sunt neapărat
legate de anumite activităţi.
Crearea unei situaţii de învăţare vizează însă condiţii prealabile subiective pentru învăţarea subiectivă. Si în
acest caz, persoana care învaţă îşi poate supune rezultatele învăţării modurilor externe de evaluare mai sus
menţionate. Cel mai adesea însă acestea nu sunt disponibile. Atunci, persoanei care învaţă îi mai rămâne
doar auto-evaluarea, care rezultă din condiţiile prealabile pentru activitatea respectivă, pentru a evalua apoi
propriile rezultate în învăţarea auto-organizată. O astfel de auto-evaluare începe foarte simplu cu întrebarea
„Cum pot eu realiza acest lucru?“ legată de o întrebare referitoare la învăţarea informală, cum ar fi „Ce pot
eu să învăţ cu această ocazie?“.
Pentru învăţarea conştientă, auto-organizată, cu eforturi înspre eficienţă, este necesară, în orice caz, o
auto-evaluare, care cuprinde cunoştinţele, calificările, ca şi motivaţiile şi aprecierile. Aceasta presupune
cerinţe crescute pentru persoanele care învaţă, în special ca auto-evaluarea să nu se refere la o acţiune
unică, ci să ducă la o îmbunătăţire care însoţeşte procesul de activitate şi învăţare. Deci, nu este deloc
vorba despre o imagine de sine fixă, ci, mai degrabă despre un proces de auto-dezvoltare conştientă, care
necesită, adesea o consultanţă de ghidare.

3.3 Scopul de învăţare al învăţării auto-organizate
Un pas decisiv pentru învăţarea auto-organizată este acela de a-şi propune un scop de învăţare.
Scopul nu este în primul rând acela al unei însuşiri a unor anumite cunoştinţe sau a unor abilităţi care vor fi
dezvoltate, şi nici al dezvoltării personalităţii. Acesta este mai mult orientat către acţionarea cu succes,
respectiv către un comportament dorit şi include astfel evaluarea acţiunii şi a comportamentului, deci şi
motivaţia corespunzătoare.
Cu alte cuvinte: Scopul învăţării auto-organizate este, în primul rând, orientat către scop. De abia, după
orientarea către scop a obiectivului învăţării, persoana care învaţă îşi poate asuma cunoştinţele,
competenţele şi capabilităţile şi să le integreze în dezvoltarea personalităţii sale.
Spre deosebire de stabilirea scopului din procesele de învăţare formale, instituţional organizate, scopurile
învăţării auto-organizate nu sunt predeterminate. Scopurile sunt însă indispensabile şi pentru învăţarea
informală. Acestea trebuie să fie dezvoltate în cadrul activităţii doar de către persoana care învaţă, adică să
fie dezvoltate în acelaşi timp în învăţare. Din acest motiv, aceste scopuri sunt inevitabil inexacte sau difuze,
precizându-se, respectiv corectându-se de abia pe parcursul activităţii.
Scopuri ale învăţării în faza de orientare
Învăţarea în faza de orientare poate fi un ajutor util. Acesta este, în special cazul în care activităţi complexe
şi complicate sunt subîmpărţite în sectoare de activităţi şi pentru fiecare sector de activitate, devine
necesară o nouă fază de organizare. In fiecare fază de organizare, se dezvoltă apoi un nou model pentru
următorul sector de activitate, de care aparţin şi noi scopuri pentru următoarele secvenţe, acţiuni sau
activităţi de învăţare.
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Scopuri de învăţare în faza de execuţie
Învăţarea auto-organizată este adesea, învăţare prin experienţă. Acest lucru se observă, în special, în faza
de execuţie, deci direct în acţiune şi comportament. Colecţionarea experienţelor sau formarea
competenţelor poate fi asumată de către persoana care învaţă doar în totalitate şi în conexiune cu anumite
activităţi. Scopul propus reprezintă aici mai degrabă o direcţie a învăţării, pe care şi-o propune persoana
care învaţă. Paşii individuali în direcţia dorită sau chiar şi schimbările de direcţie sunt apoi precizate în
decursul activităţii.
Scopuri de învăţare în faza de control
Faza de control constă, înainte de toate, din reflectarea critică asupra activităţii şi a rezultatelor acesteia. In
conexiune cu aceasta, urmează înţelegerea rezultatului învăţării. Cu această ocazie, sunt evaluate,
generalizate şi stocate experienţele acumulate şi modelele interne testate. Acest lucru permite, în final, o
critică a scopurilor stabilite, care au fost stabilite înainte de activitate şi pe parcursul acesteia. Din această
critică, se dezvoltă experienţe în stabilirea de scopuri ale învăţării, care survin în alte procese de învăţare
informale integrate în activitate.

3.4 Conţinuturile învăţării auto-organizate
Conţinuturile învăţării auto-organizate sunt informaţiile acumulate în activitate şi în învăţare. În acest scop,
nu pot fi stabilite sau pregătite conţinuturi înainte de începerea învăţării, cum este cazul în învăţarea formală
în şcoli şi cursuri. Conţinuturile învăţării pot fi învăţate doar în activitate şi în învăţare – acestea sunt, într-o
anumită măsură, un produs atât al activităţii, cât şi al învăţării.
Sursele conţinuturile de învăţare
Sursele conţinuturilor de învăţare constau din trei surse diferite de învăţare:
1. Prima şi cea mai importantă sursă este perceperea şi supravegherea ariei de activitate, a partenerilor de
cooperare, a derulării activităţii, a rezultatelor activităţii şi a consecinţelor acestora. Însuşirea
conţinuturilor de învăţare depinde foarte multe de percepţie şi de calitatea observării şi, din acest motiv,
prezintă diferenţe individuale mai mult sau mai puţin puternice.
2. În al doilea rând, o anumită importanţă pentru învăţarea în această activitate, o au şi sursele din afara
activităţii. Acestea sunt, în primul rând, comunicarea cu alţi oameni şi mediile cu includerea mediilor
externe de stocare. Aceste informaţii provin parţial din procese anterioare de învăţare şi sunt stocate în
memorie. Pe de altă parte, aceste informaţii sunt preluate direct în cadrul procesului de activitate sau de
către persoana care învaţă, cum este cazul, spre exemplu, la stocarea pe medii externe.
3. A treia sursă pentru conţinuturile de învăţare este propria memorie. Reproducerea acestora reprezintă
deja reluarea procedeului de învăţare. Înainte de toate însă, conţinuturile reproduse ale memoriei survin
în prelucrarea informaţiilor din ambele surse. Cu această ocazie, se însuşesc noi informaţii, care
servesc ajustării acţiunii şi comportamentului sau completării şi corecturii conţinuturilor deţinute de
memorie.
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Pregătirea informaţiilor cu privire la conţinuturile învăţării
Informaţiile obţinute sau reproduse din diverse surse devin conţinuturi de procese ale învăţării conştiente,
fiind pregătite corespunzător în prelucrarea informaţiei pe parcursul procesului. Acest lucru este remarcabil,
deoarece conţinuturile sunt însuşite tocmai prin această pregătire. Acest lucru se întâmplă sub mai multe
aspecte:
1. Cea mai importantă şi, de asemenea, cea mai dificilă modalitate de pregătire este interpretarea.
Interpretarea este legată de explicare şi înţelegere, reprezentând condiţia pentru aplicare şi abilitate. Cu
această ocazie, se va decide, pe de-o parte ce se interpretează şi, pe de altă parte ce se întâmplă.
De interpretat sunt zgomote şi tonuri, simboluri şi semnale, provenienţa şi prelucrabilitatea materialelor,
a modelului de acţiune, a indicaţiilor de utilizare şi a instrucţiunilor de folosire, acţiuni şi moduri de
comportament ale oamenilor, ca şi informaţiile verbale din comunicare.
Interpretarea se face prin compararea cu propriile experienţe şi cu experienţele altora, transmise prin
comunicare şi prin medii.
2. Împreună cu interpretarea, la pregătirea informaţiilor în conţinuturi ale proceselor de învăţare, un rol
important îl joacă evaluarea. Evaluarea se orientează, în orice caz, pe de-o parte, după propriile nevoi
şi pe de altă parte după regulile şi normele pentru acţiune şi comportament, spre exemplu, într-o
întreprindere. Informaţiile privitoare la activitate sunt evaluate special după utilitatea scopului activităţii şi
folosul scopului lor. La aceasta se adaugă evaluarea cooperării în această activitate. În final, de aceasta
ţine şi evaluarea propriului comportament şi a comportamentului altora.
3. Pe baza interpretării şi a evaluării, urmează selectarea conţinuturilor pentru învăţare. Privitor la
învăţarea auto-organizată, criteriul principal de selecţie îl constituie dacă informaţiile, respectiv
conţinuturile sunt relevante pentru activitatea respectivă. Dacă nu există mult timp la dispoziţie pentru
învăţare şi acţiune, este adesea necesar să se aleagă dintre conţinuturile, care sunt relevante şi de-o
crescută imensă pentru activitate, pentru rezultatul ei şi pentru oamenii care acţionează, şi celelalte
conţinuturi relevante însă mai puţin importante.
Un alt criteriu de selecţie constă în cantitatea de informaţie, deoarece persoanele care învaţă au doar o
capacitate limitată pentru informaţii. In cazul activităţilor reale, în cazul muncii profesionale şi în cazul
activităţilor oficiale, acest lucru este cu greu controlat, deoarece cantitatea de informaţii depinde de
aceste activităţi şi nu de oameni activi şi care învaţă. În cazul unei cantităţi prea mari de informaţii,
trebuie să se ia în calcul că se poate învăţa doar fragmentat, astfel că activitatea este exercitată doar
incomplet.
4. O a patra modalitate de pregătire este ordinea informaţiilor, respectiv a conţinuturilor. Această ordine
este precizată, în primul rând, prin activitate, deoarece derularea acţiunii şi a comportamentului
determină şi succesiunea, ierarhizarea informaţiilor care vor fi abordate.
Clasificarea informaţiilor provenite din activitate ca informaţii provenite din alte surse se efectuează în
cadrul procesului individual de învăţare şi gândire şi nu necesită nicio modificare a derulării activităţii,
însă ar putea s-o provoace. În orice caz, persoana care învaţă are nevoie aici adesea de „pauze de
gândire“ în activitate.
În legătură cu transformarea informaţiilor în conţinuturi, trebuie să se indice o deosebire evidentă faţă de
învăţarea organizată de alţii. În şcoli, cursuri şi altele, se stabileşte pregătirea conţinutului. La învăţarea
auto-organizată, persoana care învaţă trebuie să prelucreze singur toate conţinuturile. Probabil, la stabilirea
propriului scop şi în însuşirea de conţinuturi, marea dificultate constă în obţinerea capacităţii de învăţare
auto-organizată.
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3.5 Metodele în învăţarea auto-organizată
În primul rând, aici nu este vorba despre metode separate, ci despre întregul repertoar de metode
disponibil. Aplicarea metodelor se extinde asupra întregului proces de învăţare.
Metodele necesare pentru învăţarea auto-organizată pot fi împărţite în trei grupe. Rareori sunt acestea
aplicate individual, cel mai adesea, se aplică o metodă împreună cu o metodă dintr-o altă grupă.
Ca primă grupă sunt specificate actvităţile care devin metode pentru procesul de învăţare. Din aceasta face
parte învăţarea prin testare, învăţarea prin investigare, training-ul, ca şi imitarea. Acestea sunt metode
relative generale, care pun persoana în contact cu multe activităţi. În afară de aceasta, din abundenţa unor
activităţi specifice, rezultă o cantitate deloc neglijabilă de metode speciale de învăţare.
Într-o a doua grupă, sunt cuprinse metode de gândire, care survin oricum într-o metodă conştientă şi care
sunt folosite ca metode ale învăţării integrate în activitate. Acestea sunt, înainte de toate, metode logice, ca
metodele analitice şi sintetice.
Un rol deosebit în învăţarea integrată în activitate, îl joacă metodele de operare în modelul intern şi al
comparaţiei de variante, care completează şi îmbogăţesc metodele clasice ale unei acţiuni în faza de
orientare.
Omul activ s-a obişnuit atât de mult cu aceste metode, încât nu mai este întotdeauna conştient de ele.
Aplicarea metodelor de învăţare este din nou conştientizată, astfel că rezultă şi o conştientizare mai
accentuată a activităţii.
O a treia grupă ar fi metodele percepţiei şi ale observării, care sunt utilizate, cel mai adesea, împreună cu
metodele primei sau celei de-a doua grupe.

3.6 Învăţarea auto-organizată cu medii digitale (E-Learning)
E-Learning în întreprindere
Învăţarea auto-organizată în procesul muncii se va realiza, în viitor, în primul rând prin medii digitale, adică
prin aşa-zisul E-Learning. Deja în prezent, majoritatea marilor întreprinderi folosesc deja E-Learning pentru
formarea şi perfecţionarea profesională a angajaţilor săi. 55 de procente dintre întreprinderi cu mai mult de
1000 de angajaţi folosesc deja învăţarea electronică cu ajutorul computerului şi a Internetului. Firmele de
situare medie, în schimb au nevoie să abordeze şi ele aceste procese.
Cea mai mare importanţă o au şi în prezent, ca şi în trecut formele de clasice de E-Learning. In cazul
învăţării susţinute prin internet cu Training Web Based (WBT), sunt puse la dispoziţie instruirile online şi
adesea şi prelucrate online. Training-urile Web Based preiau funcţia de predare, oferă informaţii într-un mod
sistematic, stabilesc sarcini, analizează răspunsuri şi sunt capabile să le acorde răspunsuri persoanelor
care învaţă.
În Computer Based Training (CBT), aplicaţiile sunt adesea livrate pe CD-Rom sau DVD. Programele
tradiţionale CBT de exerciţii şi training servesc pentru punerea în practică şi fixarea cunoştinţelor. Prezenţa
unui trainer nu este neapărat necesară în acest scop. Circumstanţe de învăţare de acest fel sunt potrivite în
special când trebuie să fie transmise doar cunoştinţe faptice. Cele mai multe dintre CBT-urile care se
găsesc pe piaţă (Computer Based Training) sunt programe speciale pentru exerciţii.
La Teleteaching cu video-conferinţe şi spaţii de clasă virtuale, persoanele care învaţă se află în legătură
directă fie pe Internet, fie la telefon. Teleteaching aminteşte cel mai îndeaproape de învăţământul tradiţional
cu prezenţă. La această formă de eLearning, sunt transmise live prezentări sau discuţii de podium (sincron)
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respectiv înregistrate pentru a fi folosite mai târziu (asincron). Astfel, persoana care învaţă poate accesa
resursele „just-in-time“: la locul de muncă, pe drum sau de acasă. Un avantaj al teleteaching-ului este acela,
că nu se comunică doar unilateral, ci persoana care învaţă poate pune individual întrebări şi stabili puncte
de discuţie.
Instrumentele Web 2.0- cum ar fi Wikis sau alte reţele sociale câştigă o importanţă tot mai mare în
perfecţionarea profesională. Aproape o treime dintre întreprinderi foloseşte Wikis şi Weblogs. Firmele
folosesc tot mai mult şi podcast-urile sau videocast-urile, de asemenea şi înregistrările de audio şi video ale
seminariilor, care pot fi transmise pe Internet şi în reţelele sociale, în care participanţii pot schimba păreri cu
privire la temele relevante.

Aspecte pedagogice
E-Learning are o serie de avantaje special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), deoarece deţine
un potenţial didactic crescut prin posibilităţile de vizionare a prezentărilor, prin noile forme de comunicare
sau prin individualizarea proceselor de învăţare.
Alte avantaje pedagogice:
Interacţiunea
Prin posibilităţile de comunicare, ca chat-uri, e-mail-uri, videoconferinţe sau forumuri de discuţie, se
facilitează schimbul de păreri între participanţi şi mentor şi alte persoane care învaţă. Astfel, se asigură o
interacţiune activă între instructorii şi alţi participanţi.
Controlul
Succesul participantului în învăţare poate fi măsurat prin criterii obiective, spre exemplu, prin controlul
scopului de învăţare, la sfârşitul modulului de învăţare.
Toleranţa de eroare
Participanţii la E-Learning se mişcă într-un mediu fără riscuri, care tolerează erori şi experimente.
Participanţilor li se indică erori, fără ca aceste erori ale lor să fie expuse „pur şi simplu“ în faţa altor
participanţi.
Justificarea centrală pentru aplicarea E-Learning în IMM provine din dezvoltarea socială. Prin cuvântul
cheie, învăţare pe durata întregii vieţi, este tematizat faptul că prima formare profesională are tot rezultate
tot mai mici în continuarea carierei. Dacă până în prezent, procesele de învăţare aveau loc preponderent în
faza de pregătire a activităţii profesionale, azi faza de învăţare este extinsă aproape până la sfârşitul
activităţii profesionale. Astfel lumea învăţării şi cea a muncii se extind tot mai mult împreună şi rezultă
necesitatea unei noi structurări de bază a management-ului proceselor de învăţare şi cunoaştere. Multe
procese de învăţare sunt percepute azi direct în întreprindere şi efectuate cu referire strânsă la sarcinile
actuale de muncă ca „învăţare în procesul muncii“. În acelaşi timp, creşte importanţa învăţării autocontrolate. Angajaţii apreciază ei înşişi tot mai mult forma şi conţinutul învăţării, pentru a rămâne capabili de
exercitarea unei ocupaţii într-o lume tot mai complexă.
E-Learning-ul ocupă un loc special în cadrul conceptului învăţării auto-controlate. Sub motto-ul „any time,
any place, any path, any pace” E-Learning este considerat ca fiind universal disponibil şi relevant special în
perfecţionarea în întreprindere pentru învăţarea informală pe termen scurt, („just in time“), la locul de muncă
(„just in place“) cu orientare către necesitate („on demand“).
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Posibilitatea auto-controlului în E-Learning privitor la
• Scopuri şi conţinuturi ale învăţării (ce),
• Metode şi forme sociale (cum, cu ce şi cui) şi
• Coordonare (când, unde, cât timp)
Sunt recunoscute tot mai mult de către întreprinderile şi angajaţii, care văd ca avantaj în special flexibilitatea
spaţială şi temporală mai puternică la învăţare ca avantaj al E-Learning-ului.
În orice caz, în practică, nu sunt încă recunoscute de către întreprinderi, întotdeauna avantajele E-Learningului pentru învăţarea informală auto-controlată pe durata întregii vieţi.

3.7 Situaţia de învăţare „Materiale de izolare“ – un exemplu de învăţare auto-controlată
Situaţia de învăţare din complexul de materiale "Izolarea căldurii" se aplică pentru dubla calificare a zidarilor
şi a tâmplarilor. Este conceput pentru a depăşi locul de specialitate şi învăţare, pentru formarea teoretică şi
practică. Fiecare disciplină de învăţământ din şcoala profesională, centrul de formare profesională şi
întreprinderile contribuie la prelucrarea totală a situaţiei de învăţare. Pe lângă însuşirea independentă a
cunoştinţelor de specialitate, la tema „materiale de izolaţie„ înainte de toate, competenţele extinse, care au
fost promovate prin prelucrarea situaţiei de învăţare, sunt următoarele
Interacţiunea în cadrul grupei de învăţare
• Formarea grupelor, munca în grupe
• Faze alternative de lucru individual şi în echipă
• Învăţarea informală şi informarea reciprocă
Auto-controlul procesului de învăţare
• Planificarea timpului, progresului, a paşilor, a căilor, comenzilor
• Deciderea variantelor, a acţiunilor, a conceptelor
Îndreptarea tot mai accentuată în direcţia lucrărilor ştiinţifice
• Recunoaşterea problemelor, a soluţionării problemelor, evaluării problemelor
• Transferul cunoştinţelor de ştiinţele naturii în tehnica construcţiilor
• Prezentarea rezultatelor
Comunicarea cu specialiştii externi, întreprinderi şi autorităţi
• Prin deschiderea lecţiilor de învăţare, a şcolilor şi a Centrului de formare profesională extraîntreprinderi, se realizează o referinţă mai strânsă la realitate.
Pentru prelucrarea situaţiei de învăţare, profesorii de specialitate şi instructorii de formare profesională ai
situaţiei de învăţare au dezvoltat împreună o situaţie de acţiune pe baza comenzii, plecând de la stabilirea
problemei.
Problema:
Vechile construcţii ale Germaniei adesea nu mai corespund cerinţelor de azi cu privire la izolaţia termică. Se
consumă prea multă păcură, încărcând astfel mediul înconjurător cu un grad înalt de emisii de dioxid de
carbon.
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Situaţia de acţionare:
Întocmirea unei oferte pentru o izolaţie eficientă din punct de vedere economic şi ecologic pentru asanarea
pereţilor exteriori ai unei construcţii vechi.
Descrierea construcţiei:
Pereţii casei au fost construiţi din cărămidă plină din var cu nisip cu o densitate de 1800 kg/m3.
Podeaua este din beton normal cu o densitate de 2400 kg/m3.
Pentru acoperiş s-a folosit lemn de pin de 500 kg/m3.

3.7.1 Derularea procesului situaţiei de învăţare
Pentru a fi susţinuţi în soluţionarea problemei în mod independent, ucenicilor li se vor pune la dispoziţie un
text orientativ cu schiţele, întrebările orientative, trimiteri la surse suplimentare de informaţii şi cu indicaţiile
de prelucrare, ca şi alte medii (cărţi de specialitate, cărţi cu tabele, material video şi altele). În afară de
acestea, aceştia au ocazia de a folosi biblioteca şcolii. Profesorul de specialitate în tehnologie va face o
introducere în problematica „Izolaţie“ şi le va sta ucenicilor la dispoziţie în cazul problemelor şi a întrebărilor
survenite pe parcursul situaţiei de învăţare.
În formarea profesională practică din cadrul centrului de formare, ucenicii continuă situaţia de învăţare.
Pentru executarea izolaţiei de încălzire, se alege un fragment de casă.
Punctele importante de execuţie sunt cele legate de izolaţia termică: prelucrarea plăcilor de izolaţie la colţuri
şi deschiderile pentru ferestre, distribuirea corectă a barelor de ancorare, aplicarea centrată a discurilor de
distanţare în stratul de aer şi introducerea corectă a ambelor închideri de umiditate. Din punctul de vedere al
siguranţei de stabilitate, se va avea grijă să se respecte înălţimea straturilor, linia verticală, nivelarea la
orizontală.
Derularea procesului în formarea practică :
1. Analizarea comenzii de proiect
2. Desene cu secţiunea în plan pe PC
3. Întocmirea soluţiei de îmbinare şi desenarea vederii cu soluţia de îmbinare
4. Întocmirea calculaţiei şi folosirea programului de aplicaţii Excel
Calcularea
- Volumelor
- Necesarul de mortar
- Necesarul mortarului de tencuit
- Costuri cu materialele
- Costuri cu salariile
- Necesarul de timp
5. Calcularea valorii costurilor K
6. Execuţia practică a comenzii

1. Faza introductivă
Această fază a situaţiei de învăţare serveşte la motivarea şi orientarea ucenicilor către scop.
Punctul de plecare îl constituie următoarea problemă:
Construcţiile vechi adese nu mai corespund cerinţelor actuale privitoare la izolaţia termică. Se consumă
prea multă păcură, încărcându-se astfel mediul cu emisii de dioxid de carbon.
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Ucenicii primesc următoarea comandă:
Un client doreşte să asaneze pereţii exteriori ai vechii sale case. El are nevoie de o ofertă pentru o izolaţie
termică eficientă din punct de vedere economic şi ecologic.
2. Faza de pregătire
În această fază, se formează grupele de lucru şi, cu ajutorul întrebărilor orientative, se efectuează o
investigaţie cu privire la materialele izolante. În grupele de lucru, se vor formula întrebări, care, în anumite
condiţii, mai sunt necesare pentru procesarea comenzii. Se lucrează împreună la aspectele relevante din
punct de vedere al tehnicii de construcţie şi fizic al construcţiilor.
3. Faza de planificare
Împreună cu profesorul, se precizează şi se notează sarcinile individuale pentru lucrul în contextul de
învăţare. Apoi, se stabilesc paşii de lucru şi programul în grupe.
Profesorul asistă această fază prin indicaţiile sale privitoare la metodica de lucru şi, de asemenea, pune la
dispoziţie informaţiile necesare corespunzătoare întrebărilor formulate.
În această fază, se pregăteşte pe cât posibil independent, de către ucenici, deplasarea pe teren (la
producătorul materialelor termo-izolante, prelucrătorul de materiale izolante, comerciantul de materiale de
construcţii).
- Alegerea firmei
- Stabilirea legăturii
- Întocmirea unui ghid de interviu
- Organizarea deplasării
4. Faza de execuţie
Faza de execuţie cuprinde următorii paşi
- Efectuarea deplasării
În cadrul firmei selectate va avea loc vizionarea şi punerea întrebărilor conform ghidului de interviu
întocmit. În final, ucenicii întocmesc documentaţia pe baza unui text orientativ.
- Procesarea cerinţei de învăţare cu ajutorul întrebărilor orientative
- Pregătirea prezentării
- Întocmirea mapei de proiect
- Pregătirea unei colecţii de mostre ale materialelor de izolaţie
- Exerciţiu practic
5. faza de evaluare
Evaluarea se efectuează în cadrul unei prezentări, împreună cu profesorii, instructorii şi reprezentanţii
întreprinderilor.
- Se simulează consultanţa pentru clienţi pentru asanarea pereţilor exteriori ai vechii clădiri.
- Prezentarea unei colecţii de mostre ale materialelor de izolaţie
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3.7.2 Condiţiile cadru de învăţare auto-controlată
Lucrul în cadrul situaţiei de învăţare a arătat că este evidentă stabilirea de condiţii-cadru prealabile pentru
învăţarea auto-controlată. Aceasta necesită spaţii mari şi bine dotate (panou de moderare, flipchart, sistem
video, computer). Împărţirea spaţiului trebuie să faciliteze diverse tipuri de lucrări. Aceasta trebuie să fie
potrivită atât pentru transmiterea informaţiilor şi a prezentărilor în plen, cât şi pentru munca în grupe mai
mici şi pentru munca individuală.
Pentru asistarea învăţării auto-controlate, sunt necesare o bibliotecă cu repertoriul de lucrări necesare şi cu
literatura de specialitate. Însă, ucenicii trebuie să aibă posibilitatea să-şi procure material, informaţii sau
medii informaţionale şi din afara şcolii, dacă situaţia procesului de învăţare o necesită.
De învăţarea independentă ţine şi organizarea învăţării, printr-un program flexibil, formarea flexibilă a unei
grupe de învăţare, stabilirea în mod flexibil a punctelor cheie a conţinuturilor de învăţare şi o planificarea
individuală a modului de acţionare. Pentru consilierea persoanelor care învaţă, sunt necesari consultanţii de
învăţare calificaţi, care să pună mereu la dispoziţie experienţele lor.

3.7.3 Forme de control al succesului învăţării în învăţarea auto-controlată
Pentru a putea aprecia, supraveghea şi evalua în mod obiectiv procesul de învăţare şi de muncă, se
dovedesc avantajoase planurile de orientare, întrebările orientative, formularele de evaluare şi
supraveghere.
Următoarele exemple au fost aplicate la lucrul în situaţia de învăţare:
Acestea pot fi modificate în funcţie de scopul şi conţinutul situaţiei de învăţare sau a proiectului.

Exemplu: Planul de orientare
Situaţia de învăţare “Materiale izolante” - Pregătirea şi efectuarea unei prezentări
I. Referirea la stabilirea sarcinilor
-

Definirea proiectului de sarcină
Prezentarea strategiei de soluţionare
Justificarea strategiei de soluţionare
Prezentarea convingătoare a rezultatelor
Precizarea problemelor survenite în cadrul procesării
Prezentarea întrebărilor rămase deschise

II. Referirea la prezentare
- Structurarea logică a prezentării
- Vorbirea liberă folosind cuvintele cheie
- Trebuie să se vorbească tare şi fluent
- Exprimarea coerentă
- Sublinierea aspectelor relevante
- Abordarea persoanei care a vorbit anterior
- Prezentarea prin aplicarea mediilor
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Exemplu : Întrebări orientative
Situaţia de învăţare “materiale de izolaţie” - principiile izolaţiei termice
- Ce părţi ale casei trebuie să fie îndeosebi protejate de pierderile de căldură?
- Ce zone ale construcţiei sunt direct influenţate de sistemul de izolare termică?
- Pentru ce clădiri trebuie să se ia în considerare un sistem special de izolare termică?
Ce fel de materiale de izolare termică există?
ce fel de materiale de izolare termică sunt potrivite pentru diferitele domenii de aplicare ?
Domeniul de aplicare

Material de izolare termică

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

Prezentaţi, dintr-o privire generală, semnificaţia izolaţiei termice din punct de vedere ecologic!
Vă rugăm să explicaţi următoarele principii de fizica construcţiilor în izolaţii!
Mărimea fizică

Explicaţie

Unitate de măsură

Temperatură
Coeficient de conductivitate termică
Termistor
Rezistenţă la propagarea căldurii
Coeficient de transmitere a căldurii
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Persoanele instruite planifică
necesarul de materiale,
procură, comandă materialele
Alegere liberă a metodei de
învăţare de către persoanele
instruite, muncă şi în afara
formării profesionale

Alegere liberă conform
intereselor şi înclinaţiilor

Integrativ; consultanţă la
dorinţă; se retrage aproape
total
Persoanele instruite se
descurcă foarte bine cu
această formă de învăţare.
www este integrată în mod
cuprinzător. Ele stabilesc
singure în ce măsură folosesc
alte forme de învăţare.

Materiale, resurse

Formarea echipei

Rolul unui specialist care
efectuează formare
profesională

e-learning

Metode

Comanda de muncă este
acordată de către
întreprindere.
Persoanele instruite
formulează independent
probleme şi obiective

Scopuri de învăţare şi
muncă, comandă de lucru,
sarcină de lucru,
conţinuturi

foarte accentuată

Instructorul în calitate mentor,
asistă procesul de e-learning

Abordare mai retrasă, face
propuneri şi dă indicaţii,
consiliază

Personale instruite şi
instructorii concep împreună
materialul
Consultanţa comună cu
privire la cele mai bune
metode de învăţare şi de
muncă, decizia este luată de
către persoana care va fi
instruită
Grupele sunt instruite la
propunerea persoanelor
instruite

Comanda de lucru este
acordată de către
întreprindere.
Persoanele instruite stabilesc
scopuri şi conţinuturi comune

Cerinţele unităţilor de învăţare
independentă sub forma CBT

Structurează puternic, dă indicaţii
obligatorii

Instructorul şi specialiştii instruiţi
încep să influenţeze formarea
grupei

Consultanţă în comun cu privire la
cele mai bune metode de învăţare
şi de muncă; în final, se acordă
recomandări sau se iau decizii de
către instructor

Comanda de lucru este acordată
de către întreprindere.
Scopurile stabilite şi sarcinile
atribuite sunt date de către
întreprindere, respectiv de către
instructorul de formare
profesională. Persoanele instruite
structurează conţinuturile şi
stabilesc ele însele ordinea de
desfăşurare
Persoanele instruite selectează
materialul prestabilit

încă nu este posibilă

Învăţarea auto-organizată în procesul de muncă în cadrul întreprinderii

e-learning-ul nu este încă
integrat

Cerinţe şi instrucţiuni
clare, controlează şi
supraveghează

Instructorul şi personalul
specializat structurează
echipa

Instructorul prescrie căile
de învăţare şi lucru

Materialul stă la dispoziţie
complet şi pregătit

Comanda de lucru este
acordată de către
întreprindere, instructorul
stabileşte singur sarcina,
prevede scopurile,
conţinuturile şi
desfăşurarea procesului

3.8 Curs de Trening pentru procese de învăţare auto-organizate în procesul de muncă
Procesele de învăţare auto-organizată sunt planificate prin acţionarea şi învăţare cu asumarea
răspunderii personale, însuşirea activă de cunoştinţe şi prin situaţii de predare-învăţare, care facilitează
în mod sistematic deducerea independentă a situaţiei reale.
În cadrul cursului de training, participanţii învaţă să planifice programele de formare profesională, care se
bazează pe ideile de bază ale învăţării prin acţiune, auto-organizate, formatoare de competenţe. Punctul
cheie este cel al formelor de învăţare orientate către acţiune din procesul de muncă.
Concret, în acest curs, este vorba despre o nouă înţelegere a rolului persoanei care învaţă, care creează
şi asistă situaţii, în care se poate învăţa în mod optim.
Conceptul cursului se bazează pe principiul procesului experienţei. Transmiterea conţinuturilor de
învăţare are loc face to face şi se aplică atât în practică, cât şi în cadrul studiului individual. Fiecare modul
include o parte de input teoretic de 20-30 minute, urmat de o aplicaţie de 60 de minute.
Exemplu de planificare a unui curs
Instituţia:
Durata cursului:
Propus de:
Localitatea de efectuare a cursului:
Numărul participanţilor:
Grupa ţintă:

FRG Fundaţia Româno-Germană Timisoara/România
22 ore
Nicolae Cernei

Instructor de formare profesională în domeniul construcţiilor

Competenţe şi scopuri de învăţare ale participantului:
- poate transmite metodele şi aspectele învăţării prin auto-controlare,
- poate prelua un rol activ în dezvoltarea viitoarelor măsuri de formare profesională,
- poate utiliza metodele moderne de învăţare la locul de muncă şi în procesul de muncă,
- este conştient de responsabilitatea sa în cadrul managementului calităţii cu privire la formarea
profesională.
- devine capabil să implementeze principiul de învăţare auto-controlată în dezvoltarea cursurilor
profesionale,
- poate orienta instructori, pentru ca aceştia să poată modela şi însoţi în mod corespunzător procesele
de învăţare,
- poate transmite cunoştinţe despre schimbarea rolului de instructor.
Cerinţe faţă de persoanele instruite:
- Conştientizarea propriilor scopuri de învăţare
- Deschiderea către învăţare
- Iniţiativă şi independenţă
- Acceptarea propriei răspunderi
- Creativitate şi capacitatea de soluţionare a problemelor
- Abilitate, motivaţie, concentrare şi disciplina muncii
- Strategii ale căutării şi prelucrării informaţiilor
Surse:
1. Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D. (2007). Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice, Editura Polirom, Iaşi
2. Simmonds, D. (2008). Proiectarea şi livrarea programelor de training, Verlag Codecs, Bukarest
3. Lawson, K. (2006). The trainer's handbook, Pfeiffer, San Francisco
4. Gugel, G. (2007). Metode lucru în educaţia adulţilor, Editura Mirton, Timişoara

Indicatori ai învăţării
prin auto-control

Observaţii didacticometodice pentru
învăţarea prin autocontrol
Scopul şi conţinutul
învăţării prin autocontrol

Metode în cadrul
învăţării prin autocontrol

Rezultatul învăţării
prin auto-control

2.

3.

5.

6.

4.

Introducere în
problematica cursului

Modul

1.

de
ordine

Nr.

Scopul învăţării auto-controlate –
dezvoltat pe baza unei activităţi
prevăzute în prealabil

Metode de învăţare auto-controlate –
exerciţii practice aplicabile

Etapele identificării şi măsurării
rezultatelor învăţării auto-controlate

Însuşirea metodelor principale a
învăţării auto-organizate;
Analiza metodelor de învăţare
auto-organizată
Stabilirea ariei de cuprindere a
aplicării rezultatelor învăţării autoorganizate în situaţiile concrete
de muncă

Posibilităţi de dezvoltare a culturii
individuale de învăţare

Informaţii referitoare la regulile de
participare la curs;
Evaluarea cursului;
Precizarea conţinutului şi a
strategiilor didactice de învăţare
Diferenţe şi asemănări cu alte forme
de învăţare – analiză comparativă

Activităţile de învăţare

Formularea scopului învăţării
corespunzător învăţării autoorganizate;
Dezvoltarea fazei de învăţare în
învăţarea auto-organizată

Selectarea şi dezvoltarea
conţinuturilor învăţării autocontrolate

Identificarea indicatorilor de
organizarea a învăţării pentru
învăţarea auto-controlată

Prezentarea tematicii cursului;
Prezentarea participanţilor ca
grupă de învăţare

Scopuri:

- Creioane
- Hârtie
- Fişe de observaţie

- Fişe de lucru
- Prezentare PowerPoint

- Flipchart
- Formulare

- Texte
- Tablă
- marcher

- Cartoane colorate

- Fişa lucrătorului
- Chestionare

Mijloace adiţionale
necesare

90'

90'

90'

90'

90'

90'

Durata

Observaţii

Mediul de învăţare

Procese de soluţionare
a problemelor

Învăţarea prin
colaborare

Evaluarea finală

8.

9.

10.

11.

VETwin-winModel

Învăţarea orientată
către activitatea
profesională şi
procesul de muncă

7.

Modul 3
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- Creioane
- Cartoane
- Hârtie
- Fişe de observaţie

Certificarea pentru participanţi pe
baza evaluării în domeniul de muncă;
Feedback-ul participanţilor la
conţinut, metodică şi rezultat

Aprecierea/Evaluarea măsurilor
de formare profesională de către
participanţi

- Încăpere pentru fiecare
grupă
- Chestionare

Instructorul ca supraveghetor,
consultant, mentor, facilitează
activitatea de învăţare prin colaborare

Aplicarea sarcinilor de învăţare
de către angajaţi în cadrul
formării profesionale

- Formulare
- Chestionare

- Prezentare PowerPoint
- tablă albă

- Hârtie
- Marker

Găsirea soluţiilor creative;
Folosirea analogiilor pentru
soluţionarea de probleme

Instrumentele de analiză, care susţin
recunoaşterea posibilităţilor de
dezvoltare şi a proceselor de
schimbare în societate,
stadii de învăţare prin colaborare
Modele pentru învăţarea la locul de
muncă

Identificarea strategiilor
alternative pentru soluţionarea
problemelor;
Explicarea importanţei planificării
sistematice în soluţionarea de
probleme

Ajustarea conţinutului învăţării
auto-controlate la situaţii şi la
procesele de învăţare a locul de
muncă

Dezvoltarea exerciţiilor de
învăţare orientată către
activitatea profesională şi către
procesul de muncă

90'

90'

90'

90'

90'

Modulul 1. Introducere
Activitatea propusă
Informaţii referitoare la regulile de
participare la curs;
Evaluarea cursului;
Convenirea asupra conţinutului şi a
strategiilor didactice de învăţare

Unităţile cheie ale
conţinutului

Strategie didactică

Metodă de
evaluare

Cunoaşterea participanţilor,
Identificarea necesarului de
învăţare

Indicaţii de organizare
pentru programul de
acţiune, exerciţii pentru
„spargerea gheţii”,
prezentarea cu ajutorul
cartoanelor

Chestionar

Strategie didactică

Metodă de
evaluare

Munca de echipă,
Folosirea tehnicilor,
Metaplan

Feedback
Evaluare

Strategie didactică

Metodă de
evaluare

Împărţirea pe grupe
Discuţie
Studii de caz

Feedback
Evaluare

Modulul 2. Indicatori ai învăţării prin auto-control
Activităţi propuse
Unităţi cheie ale
conţinutului
Deosebiri şi asemănări în
comparaţia cu alte forme de
învăţare;
analiză comparativă

Modul 3. Observaţii didactico-metodice prin auto-control
Activitatea propusă
Unităţile cheie ale
conţinutului
Posibilităţi de dezvoltare a culturii
individuale de învăţare

Sursele conţinuturilor de
învăţare;
Pregătirea informaţiilor
pentru conţinutul de
învăţare;
Analiza situaţională;
Analiza propriilor calificări

Modul 4. Scopul învăţării şi conţinutul învăţării prin auto-control
Activitatea propusă
Unităţile cheie ale
Strategie didactică
conţinutului
Scopul învăţării prin auto-control se dezvoltă pe baza unei activităţi
stabilite în prealabil

Scopul învăţări în faza de
orientare,
Scopul învăţării în faza de
implementare,
Scopul învăţării în faza de
control

Modul 5. Metode în cadrul învăţării prin auto-control
Activitatea propusă
Unităţile cheie ale
conţinutului
Metode auto-controlate de învăţare;
metode de practică aplicabile

Strategia lucrărilor în
context,
Metode le tehnicii de citire
performantă RICAR
(răsfoire, întrebări,
Citire propriu-zisă,
aprofundarea cunoştinţelor,
reluarea),

Metodă de
evaluare

Învăţământ faţă-n-faţă,
discuţii la panou,
joc de roluri, discuţie de
grup

Feedback
Evaluare

Strategie didactică

Metodă de
evaluare

Munca de grup,
Joc de roluri,
Schimb de experienţă

Feedback
Evaluare

Tehnica PQRST (preview,
questions, reading,
summary, test)
Technica APASE (primul
training, planificare,
ajustare, studiu activ,
evaluare)
Metode ale comentariului de
text,
Tehnica citirii cu întocmirea
unui text scris,
Metode ale învăţării prin
analiza conţinutului,
Metode ale hărţii creierului,
Metode de învăţare prin
prezentare

Modul 6. Rezultatul învăţării prin auto-control
Activităţi propuse
Unităţi cheie ale
conţinutului
Etape ale identificării şi măsurării
rezultatelor învăţării auto-controlate

Strategie didactică

Metode de
evaluare

Muncă individuală,
Observaţii ,
Interviu,
Studii de caz

Feedback
Evaluare

Strategie didactică

Metode de
evaluare

Dezvoltare a exerciţiilor de
învăţare cu orientare către
activitatea profesională,
procesul de muncă şi
învăţarea continuă pe
parcursul întregii vieţi

Munca în echipă,
Verificare,
Pânză de păianjen

Feedback
Evaluare

Unităţi cheie ale
conţinutului

Strategie didactică

Metode de
evaluare

Modelarea locului de muncă
ca mediu de învăţare,
Învăţarea auto-controlată
orientată către activitate şi
loc de muncă,
Relaţia dintre învăţarea
auto-controlată şi învăţarea
la locul de muncă

Muncă individuală,
prezentare,
jocuri de simulare,
verificare

Feedback
Evaluare

Măsurarea reacţiei,
Măsurarea rezultatului cunoştinţe şi abilităţi noi,
Măsurarea
comportamentului

Modul 7. Învăţare orientată către procesul de muncă
Activităţi propuse
Unităţi cheie ale
conţinutului
Instrumente de analiză, care susţin
recunoaşterea posibilităţilor de
dezvoltare şi a proceselor de
schimbare în societate

Modul 8. Mediul de învăţare
Activităţi propuse
Modele pentru învăţarea la locul de
muncă

VETwin-winModel

Modul 3
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Modulul 9. Procese de soluţionare a problemelor
Activităţi propuse
Unităţi cheie ale
conţinutului

Strategie didactică

Metode de
evaluare

Muncă de echipă,
Brainstorming,
Joc de planificare

Feedback
Evaluare

Modul 10. învăţarea prin colaborare
Activităţi propuse
Unităţi cheie ale
conţinutului

Strategie didactică

Metode de
evaluare

Instructorul ca supraveghetor,
consultant, mentor, facilitează
activitatea de învăţare prin
colaborare, stadiile învăţării prin
colaborare

Faza de orientare,
stabilirea normelor,
soluţionarea conflictelor,
productivitate,
încetare

Munca în echipă,
Aplicarea cunoştinţelor
învăţate,
Joc de echipă între
grupe

Feedback
Evaluare

Unităţi cheie ale
conţinutului

Strategie didactică

Metode de
evaluare

Aprecierea/ evaluarea
măsurilor de formare
profesională de către
participant

Învăţământ faţă-n-faţă,
Critică de seminar

Feedback
Evaluare

Găsirea de soluţii creative;
Folosirea analogiilor pentru
soluţionarea problemelor

Modul 11. Evaluare finală
Activităţi propuse
Certificare pentru participanţi pe
baza evaluării prin domeniul de
lucru;
Feedback-ul participanţilor la
conţinut, metodică şi rezultate

VETwin-winModel

gândire critică,
învăţare reflexivă,
muncă de proiect,
managementul timpului

Modul 3
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