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Introducere 

 

 

Acest manual este unul dintre produsele principale ale proiectului OSU-LL One Step Up - 

abilități de învățare a învăța. 

Acest proiect transnațional a fost realizat în perioada 2019-2021 cu sprijinul programului 

Erasmus + al Uniunii Europene în România, Grecia, Italia, Polonia și Portugalia. Scopul 

principal al proiectului a fost de a asigura șanse mai mari pentru tinerii din zonele rurale și 

din zonele periferice urbane de a conștientiza procesul de învățare și de a dezvolta 

competența transversală de învățare pentru a învăța. 

Acest manual este o introducere teoretică la abordările conceptuale și metodologice ale 

modelului OSU-LL bazat pe competențe și include, de asemenea, informații de orientare 

pentru facilitatorii care doresc să aplice metodologia OSU-LL bazată pe metode inovatoare 

și complementare. 

Acest manual este organizat în 5 capitole: 

În primul capitol aa fost introdus în conceptul de „a învăța să înveți”. 

În cel de-al doilea capitol, tinerii sunt introduși în conceptul de învățare biografică. Învățarea 

biografică permite proceselor de învățare a învățării un cadru. Ajută la dezvoltarea unei 

atitudini pozitive față de învățare și față de dezvoltarea abilităților. 

În capitolul al treilea sunt introduse strategiile de câștig se referă la metodele pe care tinerii 

le folosesc pentru a învăța, conștient sau inconștient. 

În cel de-al patrulea capitol, accentul se pune pe permiterea tinerilor să înceapă să-și 

dezvolte abilități care să le permită să abordeze provocările cu care se confruntă atunci când 

se îndreaptă spre oportunități de învățare suplimentare sau către angajare.  
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În capitolul al cincilea este prezentată importanța feedback-ului și a reflecției. 

Acest manual este tradus în 6 limbi ale UE (română, greacă, italiană, poloneză, portugheză, 

engleză) și se adaptează la contextul local, după cum este necesar de fiecare dintre părțile 

partenere. Toate versiunile sunt disponibile gratuit și pot fi descărcate de pe 

site:https://onestepup.me/ 

Suntem profund recunoscători tuturor tinerilor din zonele rurale și tinerilor din periferiile 

urbane care au participat la cercetări și testări pilot, precum și tuturor profesioniștilor care 

și-au contribuit cunoștințele la dezvoltarea acestor materiale. 

Sperăm sincer că metodologia OSU-LL și materialele rezultate sunt utile profesioniștilor și 

lucrătorilor de tineret în sprijinirea dezvoltării competenței cheie transversale de învățare a 

învățării pentru tinerii din zonele rurale și zonele urbane de periferie. 

 

Consorțiul OSU-LL: 

 Institutul Român pentru Educația Adulților, România 

 Interactive Media Knowledge Transfer Intermediakt, Grecia 

 Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa, Italy 

 Regionalne Centrum Wolontariatu, Polonia 

 Experimentaculo Associacao Cultural, Portugalia. 

 

 

 

 

 

 

https://onestepup.me/
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1. BAZE CONCEPTUALE PENTRU A învăța să înveți - abilități pentru tineri PROGRAM 

DE FORMARE  

 

CONTEXTUL 

Proiectul One Step Up subliniază faptul că tinerii din zilele noastre ar trebui să fie ajutați mai 

mult decât oricând în dezvoltarea competenței lor de a învăța să învețe. Cercetările pe care 

le-am efectuat în consorțiul nostru în perioada de pregătire a manualului au relevat faptul că 

învățarea de a învăța este o competență rar recunoscută de tineri și, de asemenea, o 

competență care a fost tratată marginal de organizațiile noastre. 

„Învățarea poate fi învățată” trebuie să devină o realitate pentru tinerii cu vârste între 13 și 

25 de ani (tineri înscriși într-un sistem de învățământ). Dat fiind faptul că sistemele 

educaționale formale nu pun suficient accent pe competența de a învăța să învețe, mai 

degrabă lăudând informațiile și, uneori, competențe specifice, suntem convinși de 

necesitatea susținerii și aprofundării dezvoltării competenței de învățare a învățării în 

rândul tinerilor. 

Dezvoltarea competențelor cheie pentru școală și viață și mai târziu pentru muncă și viață 

se poate realiza într-un nou model coerent de învățare bazat pe un concept de formare 

funcțional și implementat prin intermediul materialelor de instruire cu resurse. În această 

abordare de învățare și predare, tinerii pot dezvolta curiozitate critică, creativitate, strategii 

de învățare sau orientare spre creștere, în dezvoltarea competenței de a învăța să învețe. 

Dezvoltând o abordare centrată pe individ în formare și, de asemenea, criterii de calitate 

pentru competența de a învăța să înveți, oportunitățile de formare pot face ca definiția 

actuală a învățării de a învăța să fie mai concretă și mai ales operațională.  

Programul de formare One Step Up - Abilități pentru a învăța să înveți va ajuta lucrătorii de 

tineret și, de asemenea, alți educatori să planifice și să implementeze un curs de „învățare de 
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învățat” în orice context educațional care necesită o astfel de intervenție. Programul de 

instruire poate fi utilizat ca întreg și implementat așa cum este, dar trebuie să fie dedicat un 

număr suficient de ore de instruire. Cu toate acestea, programul poate fi, de asemenea, 

împărțit în sesiuni separate și, de asemenea, poate fi implementat pe unități. 

 

OBIECTIVE 

Programul de formare One Step Up - Abilități pentru învățarea învățării aspiră să atingă 

următoarele obiective orientate spre tineri: 

● Motivație: Interes inspirator și motivație pentru învățare  

● Recunoscându-și propriile oportunități: Tinerii vor fi conștienți de oportunitățile 

disponibile pentru a îmbunătăți experiența de învățare și impactul pe care îl are 

asupra vieții lor școlare și mai târziu asupra vieții lor profesionale. 

● Recunoscându-și propriul potențial și competențe: Tinerii își vor recunoaște și își 

vor recunoaște resursele și punctele forte existente și vor dezvolta idei cu privire la 

modul în care le pot îmbunătăți și dobândi altele noi. 

● Își asumă propriile responsabilități: Tinerii nu vor mai simți că nu sunt autonomi 

în experiența de învățare și vor învăța să controleze procesul de învățare 

● Dobândirea abilităților: Tinerii vor dobândi în mod activ noi abilități și își vor 

actualiza abilitățile existente și li se va oferi posibilitatea de a experimenta noi 

abilități și comportamente într-un mediu sigur și structurat al cursului de formare. 

● În valoare de sine: Cursul de formare aspiră să susțină sentimentul de auto-valoare 

al tinerilor și să instaleze sentimentul de auto-eficacitate, care este o condiție 

prealabilă fundamentală pentru rezultate bune ale procesului de învățare. 

● Abilitarea procesului de învățare: Tinerii vor fi împuterniciți să-și planifice și să 

implementeze propriul proces individual de învățare independent și pe propria lor 

autoritate. 



1 
 

 
OBIECTIVE 

● Să contribuie la o abordare a învățării bazată pe competențe, care va contribui la o 

achiziție mai eficientă a abilităților de știri 

● Să conceptualizeze metodele de instruire în care să promoveze sentimentul tinerilor 

de creativitate, gândire critică și auto-dezvoltare. 

● Să facă din competența cheie de a învăța să înveți o prioritate pentru tineri și să o 

transforme într-o realitate în cursul de formare 

● Pentru a se asigura că tinerii continuă să își construiască și să-și mențină abilitățile 

pentru o viață mai bună și mai multe șanse la locul de muncă. 

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 

● Tinerii vor deveni mai responsabili pentru propria lor învățare. 

● Tinerii vor dezvolta atitudini critice față de cunoștințele nou dobândite. 

● Tinerii vor dezvolta abilități critice de analiză pentru a le permite să își analizeze 

abilitățile și să identifice lacunele. 

● Tinerii vor putea dezvolta un plan de acțiune pentru a-și îndeplini obiectivele și 

pentru a-și rezolva deficitul de competențe. 

● Lucrătorii de tineret vor dezvolta noi competențe profesionale pentru facilitarea unor 

căi mai flexibile de învățare. 

 
COMPETENȚELE ACQUISITE 

Cunoaștere și înțelegere 

Tinerii vor: 

● să conștientizeze importanța învățării 

● să înțeleagă procesul de învățare 
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● identifica-le stilurile de învățare și strategiile de învățare preferate 

● analizați critic și comparați diferite situații de învățare, pentru a spori dezvoltarea 

competenței de învățare a învăța 

Competențe aplicate și instrumentale 

Tinerii vor: 

● selectează și planifică ceea ce vor să învețe 

● își dezvoltă planul de acțiune pentru a-și atinge obiectivele de învățare 

● măsurați progresul lor cu învățarea 

Atitudine și motivație 

Tinerii vor: 

● ia decizii solide cu privire la acțiunile și obiectivele viitoare 

● reflectă la interacțiunile lor școlare, viața socială și experiențele de învățare 

● dezvolta atitudini pozitive față de învățare 

● devin motivați să se angajeze continuu în activități de învățare  
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CONŢINUT 

Lista modulelor 

Toate unitățile au același aspect și structură constând din următoarele elemente: 

● justificare 

● obiectiv 

● fundal teoretic - prezentare generală a aspectului particular privind competența de a 

învăța să înveți, prevăzută în unitate 

● abordări pedagogice și metodologii de instruire 

● sesiuni practice - activități concrete de instruire care urmează să fie implementate în 

cadrul fiecărei unități.  

● jurnale de învățare - instrument utilizat la sfârșitul fiecărei sesiuni de instruire și 

menit să dezvolte strategiile de auto-reflecție ale cursantului asupra învățării 

Etapele antrenamentului 

Instruirea ar trebui percepută ca un proces în trei etape de dezvoltare a competenței de 

învățare a învăța. 

Etapa 1: Unde sunt acum? 

Unitățile 1, 2 și 3 

Etapa 2: Care sunt provocările mele? 

Unitățile 4, 5, 6 și 7 

Etapa 3: Cum să-mi ating obiectivele? 

Unitățile 8, 9 și 10  
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Strategia de evaluare 

Strategia de evaluare are două componente: 

● Evaluarea competențelor, cunoștințelor și abilităților nou dobândite (folosind grile, 

chestionare, eseuri, activități practice, portofoliu etc.) ca parte a sesiunilor practice 

din cadrul fiecărei unități; 

● Evaluarea experiențelor personale ale tinerilor (folosind povești reflectante, 

comentarii și declarații etc.) prin jurnale de învățare reflective, la sfârșitul fiecărei 

unități. 

● Autoevaluare pentru a evalua abilitățile și competențele existente 

Abordare metodologică 

Practică socială și abordare contextualizată 

Activitățile de învățare a învățării ar trebui plasate în contextul local și în istoria și 

aspirațiile personale ale tinerilor (de exemplu, activitățile ar trebui să se bazeze pe 

experiențele personale ale cursantului și pe cerințele foarte specifice ale muncii și vieții 

lor). 

Abordare bazată pe competențe 

Activitățile ar trebui descrise în termeni de competențe care trebuie dobândite până la 

sfârșitul sesiunii de învățare; toate competențele constau dintr-o componentă cognitivă - „a 

cunoaște”; o componentă afectivă - „a simți” și o componentă a abilităților - „a putea face 

ceva”. 

Abordare reflexivă 

Activitățile și discuțiile din jurul și despre activitățile și materialele utilizate în cadrul 

cursului ar trebui să le permită participanților să se dezvolte ca studenți reflectivi. 

Învățarea experiențială 
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Cursul de formare oferă tinerilor posibilitatea de a regândi experiențele și practicile lor 

personale în lumina cunoștințelor, abilităților și atitudinilor nou dobândite ca urmare a 

integrării componentelor de învățare în viața educațională și socială. 

Instruire centrată pe cursant 

Modulele sunt concepute dintr-o abordare de formare axată pe student, subliniind 

importanța adaptării metodelor și materialelor de formare la caracteristicile specifice ale 

fiecărui stagiar. 

Învățare prin practică 

Toate sesiunile și activitățile prezentate în acest curs de formare au o etapă „de făcut” (exact 

ceea ce vor face tinerii în cadrul sesiunilor de formare), inclusiv sugestii pentru activități 

paralele, criterii de adaptare a activităților la caracteristicile cursanților, a formatorului, a 

conținutului sau contextului de învățare. 

PRECONDIȚII ȘI CADRU 

Cursurile de formare pentru competențele de învățare a învățării pentru tineri nu sunt 

semnificativ diferite de alte cursuri de formare dacă sunt luate în considerare principiile 

didactice moderne.  

Trei componente interacționale ale cursului de formare se influențează reciproc:  

● antrenorul 

● participanții 

● cursul de instruire în sine (conținut) 

Pe lângă acești actori principali, contextul situațional nu ar trebui trecut cu vederea. 
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Introducere 

Unitatea are atât sarcini individuale, cât și de grup, iar abilitățile utilizate de cursanții din 

această unitate sunt: 

● Exerciții pentru îmbunătățirea concentrării 

● Abilități de rezolvare a problemelor 

● Lucru de grup 

● Lucrul cu alții 

● Comunicarea orală 

● Comunicare scrisă (alfabetizare) 

● Abilități de colectare a informațiilor 

● Abilități în tehnologia informației 

● Analiza critica 

● Evaluarea colegilor  

● Reflecție critică  

● Auto-evaluare  

● Numeratie 

În această unitate (20) lucrătorii de tineret pot încuraja o atitudine pozitivă față de viitor - 

chiar dacă este incert -, ajutând cursanții să fie proactivi și pozitivi și să își dezvolte 

autonomia și efortul.  
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Unitatea 1: Ce este învățarea  

Justificare 

 În această primă unitate tinerilor (cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani) li se introduce 

conceptul de „învățare a învăța”. Un aspect important al acestui lucru este propria experiență 

personală și educațională și modul în care au învățat deja să facă o gamă largă de lucruri de-

a lungul vieții lor. 

Este important să recunoaștem ce și cum au învățat tinerii în trecut și influența pe care 

aceasta o poate avea asupra a ceea ce vor să învețe astăzi. 

Obiective  

În această unitate lucrătorii de tineret îi vor ajuta pe tineri să: 

⮚ să înțeleagă ce este învățarea și cum învață  

⮚ recunoaște și recunoaște diferite situații de învățare 

⮚ să selecteze și să planifice ceea ce vor să învețe 

Fundament teoretic  

Ce este învățarea? Este o schimbare de comportament sau de înțelegere? Este un proces? 

Pentru toate discuțiile despre învățare între factorii de decizie și practicienii din domeniul 

educației, există o lipsă surprinzătoare de atenție la ceea ce presupune aceasta. În unele 

cazuri, teoriile învățării nu figurează puternic în programele de educație profesională pentru 

profesori și în cele din diferite domenii ale educației non-formale, cum ar fi munca pentru 

tineri. Este aproape ca și cum ar fi ceva lipsit de probleme și care poate fi considerat de la 

sine înțeles. Obțineți regimul instructiv corect, mesajul pare a fi și va urma învățarea 

(măsurată prin teste și regimuri de evaluare). Această lipsă de atenție față de natura învățării 
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duce inevitabil la o sărăcire a educației. Nu doar că procesul este mai puțin eficient ca 

rezultat, dar ceea ce trece pentru educație poate diminua de fapt bunăstarea. 

Aici începem prin examinarea învățării atât ca produs, cât și ca proces. 

Învățarea ca produs 

În acest caz, învățarea poate fi definită ca o schimbare de comportament. Cu alte cuvinte, 

învățarea este abordată ca un rezultat - produsul final al unui proces. Poate fi recunoscut sau 

văzut. Această abordare are virtutea evidențierii unui aspect crucial al învățării - schimbarea. 

Claritatea aparentă poate avea, de asemenea, un sens atunci când se efectuează experimente. 

Învățarea ca proces 

În acest caz, putem vedea că învățarea apare ca un proces - există o îngrijorare cu privire la 

ceea ce se întâmplă atunci când are loc învățarea. În acest fel, învățarea ar putea fi gândită ca 

„un proces prin care comportamentul se schimbă ca urmare a experienței” (Maples și 

Webster 1980 citat în Merriam și Caffarella 1991: 124). Una dintre întrebările semnificative 

care se pune este măsura în care oamenii sunt conștienți de ceea ce se întâmplă. Sunt 

conștienți că sunt implicați în învățare - și ce semnificație are dacă sunt? Astfel de întrebări 

au apărut în diferite moduri de-a lungul anilor - și au apărut, de exemplu, în dezbateri despre 

noțiunea destul de confuză de'învățarea informală'. 

Învățarea ca proces - teoria învățării 

Accentul asupra procesului aduce în discuție teoriile învățării - idei despre cum sau de ce are 

loc schimbarea. Astfel, se pot distinge patru orientări diferite (primele trei luate din Merriam 

și Caffarella 1991): 

⮚ Orientarea comportamentală către învățare 

⮚ Orientarea cognitivă spre învățare 

⮚ Orientarea umanistă spre învățare 

⮚ Orientarea socială / situațională către învățare 

Cele patru orientări pot fi rezumate în următoarea figură: 

http://www.infed.org/biblio/inf-lrn.htm
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Patru orientări către învățare (după Merriam și Caffarella 1991: 138) 

Aspect  Comportament

ist  

Cognitiv  Umanist  Social / 

situațional 

Vedere a 

procesului de 

învățare 

Schimbarea 

comportament

ului 

Proces mental 

intern 

(incluzând 

perspicacitatea

, procesarea 

informațiilor, 

memoria, 

percepția 

Un act personal 

pentru a 

împlini 

potențialul 

Interacțiune / 

observare în 

contexte sociale. 

Locus al 

învățării 

Stimuli în 

mediul extern 

Structurarea 

cognitivă 

internă 

Nevoi afective 

și cognitive 

Învățarea este în 

relație între 

oameni și mediu. 

Scop în educație Produce 

schimbări de 

comportament 

în direcția 

dorită 

Dezvoltă 

capacitatea și 

abilitățile 

pentru a învăța 

mai bine 

Deveniți auto-

actualizat, 

autonom 

Participarea 

deplină în 

comunitățile de 

practică și 

utilizarea 

resurselor 

Rolul 

educatorilor 

Aranjează 

mediul pentru 

a obține 

răspunsul dorit 

Structurează 

conținutul 

activității de 

învățare 

Facilitează 

dezvoltarea 

întregii 

persoane 

Funcționează 

pentru a stabili 

comunități de 

practică în care 

pot avea loc 

conversația și 

participarea. 
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Manifestări în 

învățarea 

adulților 

Obiective 

comportament

ale 

Educație 

bazată pe 

competențe 

Dezvoltarea și 

formarea 

abilităților 

Dezvoltare 

cognitiva 

Inteligența, 

învățarea și 

memoria în 

funcție de 

vârstă 

Învățând cum 

să înveți 

Andragogie 

Învățarea auto-

dirijată 

Socializare 

Participarea 

socială 

Asociaționalism 

Conversaţie 

 

Ședințe practice  

Titlul activității 

1. Ce este învățarea? 

 

Participanți 

10-12 tineri 

 

Rezultatele învățării 

Tinerii vor înțelege cum: 

- invata lucruri noi 

- cum să dai sens ideilor noi 

 

Descriere / Metodologie 

Tinerii se gândesc la ceva ce au învățat cu succes să facă recent și la diferitele etape 

implicate în proces. 
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De exemplu: 

Învățând să călărești cu scuterul, să înveți să rezolvi o problemă IT dificilă, să înveți o 

nouă poezie, să înveți cuvinte noi într-o limbă nouă, etc. 

Își pun ideile și discută diferitele etape cu un coleg. 

Lista tinerilor ar putea arăta cam așa: 

●  citiți instrucțiunile pentru a începe 

●  demonstrație de la coleg sau prieten 

●  verificați dacă aveți tot ce este necesar pentru a finaliza sarcina 

●  păstrați instrucțiunile la îndemână 

●  exersează până când ești fericit cu rezultatul 

● obțineți feedback despre cât de mult ați avut succes, de exemplu, familia sa bucurat 

● abilitățile de călărie scuter erau Dumnezeu, vorbeau în noua limbă, profesorul era 

mulțumit de progresele realizate 

 

Ulterior, trebuie să se gândească la ce i-a ajutat să finalizeze cu succes activitatea: 

●  Ați avut instrucțiuni clare la care să vă referiți? 

●  Ați avut experiențe similare care au făcut această învățare mai ușoară? 

●  A fost util feedback-ul celorlalți? 

●  Ai cerut sfaturi prietenilor sau colegilor? 

● Ai practicat? 

 

Sincronizare sugerată 

60 de minute 

 

Materiale și resurse necesare 

Pix și hârtie 

 

Liniile directoare pentru evaluare 
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Dacă tinerii au răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările de mai sus, atunci au o 

anumită înțelegere despre ce înseamnă învățarea și cum să fii un cursant eficient. 

 

 

 

Titlul activității 

2. Învățare, memorare și înțelegere 

 

Participanți 

10-12 tineri 

 

Rezultatele învățării 

Această activitate îi va ajuta pe tineri să înțeleagă: 

- cum funcționează memoria 

- diferența dintre memorare și învățare 

 

Descriere / Metodologie 

Citiți lista activităților de mai jos. Când le înveți, trebuie să le memorezi, să le înțelegi sau 

să le faci? 

 

Bifați MU sau D. în spațiul prevăzut: 

1. Învață tabele de înmulțire. 

2. Scrie o poveste. 

3. Planificați o scrisoare. 

4. Învață să mergi cu bicicleta. 

5. Coaceți o prăjitură. 
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6. Explicați avantajele dolarului euro. 

7. Planificați un program de cusut pentru o grădină. 

8. Explicați de ce unii tineri sunt fără adăpost. 

9. Produceți o bază de date pe un computer. 

10. Completați un formular de cerere. 

Dacă puteți, discutați răspunsurile cu un partener. Ar trebui să descoperiți că aveți mai 

multe activități care necesită înțelegere decât memorarea sau realizarea. 

 

Sincronizare sugerată 

30 minute 

 

Materiale și resurse necesare 

Pix și hârtie 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

Întrebări de evaluare 

Gândește-te la câteva lucrări pe care le-ai finalizat recent. Mintea ta nu poate înregistra 

fiecare detaliu, deci cum ați încercat să-l învățați? Ce-ai făcut? 

Cât de eficient a fost acest lucru? 

Ce metode diferite ați dori să încercați? 

 

Titlul activității 

3. Activitățile mele școlare 

 

Participanți 

10-12 tineri 
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Rezultatele învățării 

Scopul acestei activități este: 

● clarifică-ți ideile de învățare și studiu 

●  clarificați rolurile de tutor și cursant 

●  devine conștient de orice bariere pe care le-ați avea în calea învățării 

●  te motivează să dezvolți noi metode de studiu 

 

Descriere / Metodologie 

Gândiți-vă la cuvântul „ȘCOALĂ” 

Ce îmi aduce în minte? 

Ce vezi? 

Ce auzi? 

Ce simți? 

Luați-vă hârtie și pixuri colorate și desenați câteva dintre activitățile și experiențele dvs. 

școlare 

(faceți aproximativ 10 minute pentru a face acest lucru). 

 

După ce ați terminat desenul, discutați cu grupul dvs. următoarele întrebări: 

Dacă studiați ceva nou, la ce vă așteptați de la tutor? 

De ce te aștepți să fii responsabil? 

Ce ai învățat la școală care este util în afara școlii? 

Luați o foaie mare de hârtie și scrieți cuvintele „Pot face” în mijloc. Acum notează lucruri 

pe care te simți capabil să le faci. Începeți cu abilități de bază, cum ar fi citirea, calculul, 

utilizarea computerului, mersul cu bicicleta, vorbirea într-o limbă străină etc. Continuați 

să adăugați lucruri pe măsură ce vă apar și mintea dvs. se deschide la sarcină. 

Durează aproximativ 10 minute pentru a finaliza acest lucru. 

Acum rânduiți-vă în grup pentru a prezenta ceea ce ați scris și a discuta diversele abilități 

pe care le are fiecare persoană. 
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Sincronizare sugerată 

40 de minute 

 

Materiale și resurse necesare 

Foi mari de hârtie de desen 

Pixuri colorate 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

Întrebări de evaluare 

Cum te-ai simțit făcând această activitate? 

Ce ai învățat despre tine? 

 

 

Titlul activității 

4. vreau să învăț 

 

Participanți 

10-12 tineri 

 

Rezultatele învățării 

În această secțiune tinerii vor: 

● ia în considerare obiectivele lor personale și pune-le în ordine de importanță 

● folosiți un grup de studiu pentru a planifica munca și obiectivele comune 

 

Descriere / Metodologie 
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Toată lumea din grup primește cinci bucăți mici de hârtie colorată și trebuie să noteze o 

sarcină de învățare pe fiecare bucată de hârtie. Sarcinile de învățare nu trebuie să fie 

legate de studiu sau de un anumit conținut al cursului, dar pot fi orice vrei să înveți (de 

exemplu, conducerea unei mașini, înotul, gătitul, o nouă limbă, întâlnirea cu colegii de la 

școală etc.). Folosiți cuvinte cheie sau propoziții scurte. 

După ce ați scris sarcinile de învățare, aranjați-le în ordinea importanței. 

Activitate 

Scrie „Vreau să învăț” în mijlocul unei bucăți mari de hârtie. Ai putea face un cerc galben în 

mijloc, la fel ca soarele. Grupul face apoi razele soarelui prin atașarea bucăților de hârtie, 

cu cele mai importante obiective de învățare cele mai apropiate de centru. Ia-o pe rând 

pentru a spune restului grupului ceea ce ai scris 

Uită-te la soare împreună: 

1. Ce tip de sarcini de învățare există? 

● aptitudini 

● cunoştinţe 

● dezvoltare personala 

2. Ce sarcini ar putea fi îndeplinite în grupul cu care lucrați chiar acum? 

3. Există obiective comune? Acestea ar putea oferi un punct de plecare pentru planificarea 

lucrărilor de grup. 

4. Notați orice comentarii. Dacă trebuie luate decizii, acestea pot fi utilizate în faza 

următoare a activităților grupului. 

5. Dacă ați inclus obiective personale, care nu pot fi atinse în cadrul activităților de grup, 

gândiți-vă cum le puteți atinge. 

 

Sincronizare sugerată 

60 de minute  

 

Materiale și resurse necesare 

Hârtie și pixuri colorate 
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Liniile directoare pentru evaluare 

Întrebări de evaluare 

● Cu ce părți ai fost cel mai mulțumit? 

● Ce probleme ai avut? 

● Ce ai învățat din această experiență pe care o poți folosi din nou? 

 

Unitatea 2. Biografia tinerilor 

Justificare:  

În a doua unitate tinerii sunt introduși în conceptul de învățare biografică. Învățarea 

biografică permite proceselor de învățare a învățării un cadru. Ajută la dezvoltarea unei 

atitudini pozitive față de învățare și față de dezvoltarea abilităților. 

Obiective:  

În această unitate lucrătorii de tineret îi vor ajuta pe tineri în: 

⮚ recunoașterea și reflectarea asupra strategiilor interioare utilizate în trecut 

⮚ organizarea experiențelor 

⮚ dezvoltarea de noi strategii de care sunt conștienți tinerii 

Fundament teoretic 

Pentru dezvoltarea Învățarea pentru a învăța este o competență transversală, adoptăm 

abordarea învățării biografice. Învățarea biografică permite dezvoltarea abilităților, precum 

și o atitudine pozitivă față de învățare. 

Accentul principal al învățării biografice este de a facilita o abilitate numită „biografie”. 

Biograficitatea este abilitatea cursanților de a utiliza „cunoștințe intuitive despre 

oportunitățile de viață pe care nu le-am pus în practică (Hallqvist at al., 2012, p. 72), 

denumite și„ vieți fără viață ”(Alheit, 1994, p. 289) 

Pentru facilitarea biografiei în ceea ce privește procesele de învățare biografică, formatorul 

cere elevilor să se concentreze atât asupra structurilor sociale în care trăiesc - școală, 

prieteni, familie -, cât și asupra propriei subiectivități. Scopul este de a recunoaște 

interconectările structurii sociale și subiectivitatea individului și modul în care cursanții au 
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gestionat luptele dintre ambii în trecut. Potrivit lui Hallqvist și colab. scopul învățării 

biografice este „să recunoască sentimentul oamenilor de a-și putea controla propriile vieți 

interacționând cu condițiile biografice și structurale” (2012, p. 71). Recunoscând și 

reflectând asupra acestor strategii interioare utilizate în trecut, cursanții au ocazia să 

dezvolte noi strategii de care sunt conștienți. Este vorba despre organizarea reflexivă a 

experiențelor cuiva pentru a face față provocărilor viitoare. 

Datorită acestei perspective, învățarea biografică este considerată a fi utilă pentru a face față 

tranzițiilor în cursul vieții, cum ar fi tranziția de la școală la mediul de lucru. În cazul pierderii 

locurilor de muncă, învățarea biografică ar fi, de exemplu, asigurarea competenței 

profesionale sau a angajabilității prin includerea problemelor de identitate și luarea 

deciziilor care afectează biografia cuiva. 

Potrivit proceselor de învățare biografică Alheit și Dausien pot fi caracterizate prin trei 

aspecte principale: 

-Indivizii angajați în învățarea biografică folosesc „stocul lor de cunoștințe biografice”, care 

poate fi descris ca o totalitate de experiențe memorate de individ. Această totalitate 

este văzută ca o structură subordonată de acțiune și cunoaștere în interiorul 

individului. Această structură poate fi activată în situații în care oamenii se confruntă 

cu provocări la care nu au răspuns imediat. Când se confruntă cu aceste provocări, 

oamenii trebuie să apeleze la reflexivitate și alegere - activitățile de bază ale învățării 

biografice. Alheit și Dausien descriu experiențele pe care elevii le fac atunci când se 

confruntă cu provocări drept „momente de autoeducare”. În aceste momente, 

structura biografică a cursanților este deschisă pentru a fi schimbată prin eforturi 

reflexive. Atunci are loc învățarea biografică. Alheit clarifică faptul că aceste procese 

de învățare nu se referă doar la încorporarea de noi cunoștințe într-un corpus de 

cunoștințe existent. În schimb, învățarea biografică vizează și transformarea 

întregului corpus de cunoștințe. Datorită acestei perspective, biografia cursanților 

este utilizată și schimbată în procesul de învățare.  

-Centrala învățării biografice este că are loc în cadrul interacțiunii și comunicării cu alți 

cursanți care își raportează, de asemenea, experiențele provocatoare cu biografia lor.

  

- O parte vitală a învățării biografice este experiențele neașteptate și evenimentele 

serendipitous. Din acest motiv, învățarea biografică poate fi descrisă ca intenționată, 

dar nu teleologică.  

Abordări pedagogice 
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Următoarea descriere a metodei biografice este preluată de la Susanne Braun (1996, p. 109-

122). 

Potrivit lui Braun (1996, p. 109-122), distingem trei niveluri diferite de abordare a învățării 

biografice: 

Înțelegerea propriilor experiențe 

Înțelegerea propriilor experiențe include amintirea, care include și emoțiile reprimate. 

Alături de procesele cognitive sunt inițiate procesele emoționale și fizice. Așa se facilitează 

reconstrucția propriei istorii de viață. 

 

Înțelegere analitică 

Înțelegerea analitică ar trebui să acceseze structuri profunde ale experiențelor subiective și, 

prin urmare, să faciliteze auto-reflectarea. În legătură cu interpretările teoretice și științifice, 

ar trebui inițiate procese comune de reflectare a experiențelor individuale în contexte 

diferite. 

 

Dezvoltarea oportunităților de schimbare și a perspectivelor de acțiune.  

Înțelegerea propriilor experiențe și a propriei istorii de viață ajută la conturarea de noi 

oportunități și șanse pentru conturarea activă a propriei vieți.  

 

Sesiuni practice:  

Titlul activității 

1. Încălzirea - Biografie pe o pungă mare de hârtie 

 

Participanți 

10-12 tineri 

 

 

Rezultatele învățării 

În acest exercițiu, membrii individuali ai grupului ar trebui să se cunoască. Pe baza unei 

activități creative asupra propriilor experiențe biografice, ei ar trebui să decidă care 
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dintre aceste experiențe le împărtășesc grupului și ce experiențe preferă să păstreze 

pentru ei înșiși. 

 

Descriere / Metodologie 

Pentru a realiza acest proiect, fiecare cursant primește o pungă de hârtie mare 

neimprimată, diverse ziare și reviste, markere, foarfece și lipici. Tinerii ar trebui să pună 

pungile de hârtie în fața lor, iar tutorii le dau sarcina de a reflecta experiențele lor 

cunoscute de toți membrii grupului în exteriorul pungii de hârtie. În interiorul pungii de 

hârtie trebuie să-și prezinte experiențele pe care nu vor să le împărtășească altora. 

Tinerii ar trebui să înceapă cu designul părții exterioare și apoi să se deplaseze spre 

interior. Designul este realizat cu materialele menționate. După finalizarea acestui pas 

creativ, cursanții trebuie să închidă punga în tăcere 

Apoi, toate pungile de hârtie primesc etichete de nume și vor fi plasate în cameră. Tinerii 

ar trebui să aibă acces la toate pungile de hârtie și ar trebui să aibă ocazia să arunce o 

privire asupra tuturor pungilor. Pentru această procedură, tinerii au timp de 40 de 

minute. După ce aruncă o privire asupra tuturor pungilor de hârtie individuale, tinerii ar 

trebui să comenteze acest lucru. Acest lucru se face pe baza unui chestionar, care a fost 

pregătit de profesor. Chestionarul include întrebări precum: 

- Ce a rămas în memoria mea?  

- În ce geantă aș vrea să mă uit înăuntru?  

- Ce este similar cu geanta mea?  

- Ce aș vrea să întreb sau ce aș vrea să știu mai detaliat? 

Ulterior, fiecare tânăr are ocazia de a-și exprima punga de hârtie personalizată. Aici 

tinerii nu sunt obligați să-și împărtășească experiențele personale, care sunt 

cartografiate pe interiorul pungii de hârtie, deoarece acestea sunt adesea asociate cu frici 

sau nesiguranțe. Dacă vor, pot totuși să vorbească despre interior. Pentru a facilita 

elevilor să-și explice pungile de hârtie, elevii primesc următoarele întrebări: 

 
Ce este deosebit de important / nu este important pentru mine?  
Ce poate crește și deveni mai mare, care ar trebui să fie mai mic și nu atât de important?  
Ce am realizat deja?  
Care sunt dorințele mele pentru viitor?  
De ce nu-mi place să vorbesc despre anumite lucruri?  
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Cu ce probleme aș vrea să lucrez? 

 

Sincronizare sugerată 

- 45-60 de minute pentru proiectarea pungii de hârtie 

- 40 de minute pentru examinarea tuturor pungilor de hârtie și pentru întrebarea 

chestionarului 

- 20 de minute pentru fiecare pungă de hârtie: prezentare conform întrebărilor 

 

Materiale și resurse necesare 

- pungi mari de hârtie neimprimate,  

- diverse ziare și reviste,  

- markere și pixuri 

- foarfeca și lipici 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

Aceasta este prima activitate din unitatea de învățare biografică. În acest exercițiu, 

membrii individuali ai grupului ar trebui să se cunoască. Acesta va fi accesat după ce se 

explică despre ce este învățarea biografică. 

 

Fișe de lucru 

Două chestionare pe hârtie sau pe flipchart (întrebări vezi mai sus) 

 

 

Titlul activității 

2. Imagine de sine Împuternicirea valorii de sine 
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Participanți 

4 - 20 de tineri 

 

 

Rezultatele învățării 

În acest exercițiu tinerii au sarcina de a se autoevalua. Evaluarea se aplică atât aspectelor 

negative, cât și aspectelor pozitive. Într-un alt pas, această autoevaluare trebuie 

comparată cu evaluarea altor membri ai grupului de învățare. 

 

 

Descriere / Metodologie 

Tinerii au nevoie de hârtie și pix. O foaie A4 este împărțită în două jumătăți în centru 

printr-o linie orizontală groasă. Pe jumătate din hârtie, tinerii ar trebui să noteze „Ce îmi 

place la mine” și pe cealaltă jumătate „Ce nu-mi place la mine”. După aceea, tinerii au 

timp scurt să se gândească la aceste propoziții / sarcini și să își scrie gândurile în puncte 

glonț. 

În pasul următor, același mod este utilizat pentru a proiecta o hârtie nouă. Acum sarcina 

va fi să răspundă „De ce alții mă plac” și „De ce alții nu mă plac”. Sarcina tinerilor este 

acum să se pună în poziția oamenilor importanți pentru ei. Ar trebui să ia în considerare 

ceea ce prețuiesc acești oameni cel mai mult la ei și ce nu ar fi valoros din punctul lor de 

vedere. Aceste considerații trebuie menționate și pe foaia pre-pregătită cu două jumătăți. 

Ulterior, imaginea de sine trebuie comparată cu rezultatele evaluării externe imaginate. 

Dacă rezultatele autoevaluării și ale evaluării externe sunt diferite, cursanții ar trebui să-

și pună următoarele întrebări: 

- Cum mă simt cu această evaluare? 

- Este acceptabil pentru mine? 

- Ce îmi face dificil să înțeleg această evaluare? 

Mai mult, cursanții au sarcina de a răspunde la următoarele întrebări: 
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- Cum ajung la această evaluare?  

- De unde vine?  

- De la cine am luat ceva?  

- Ce fraze sau ziceri îmi amintesc din familia mea de origine, referitoare la valoarea mea, 

abilitățile mele? 

Ulterior, evaluarea ar trebui să aibă loc în grupuri mici (2-4 persoane). Fiecare tânăr este 

rugat să-și prezinte propria imagine și să-și imagineze o evaluare externă. Ascultătorii au 

sarcina de a acorda atenție următoarelor aspecte: 

- În ce zonă sunt localizate în principal calitățile și defectele menționate (corp, caracter, 

intelect)? Ce zone nu sunt menționate? Cum vă vedeți? 

 

 

Cum te văd? 

 

Sincronizare sugerată 

- aproximativ 45 de minute pentru autoevaluare 

- aproximativ 20 de minute pentru evaluare (fiecare cursant) 

 

Materiale și resurse necesare 

- Hârtie A4 

- Flip-chart 

- Stilouri 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

Această activitate poate fi accesată după activitatea de încălzire (vezi activitatea 1.) 
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Fișe de lucru 

Vezi materialele necesare 

 

Titlul activității 

3. Coaching reciproc pentru obiectivele de învățare și evaluare 

 

Participanți 

Activitate de făcut în perechi (2-4-6-8 și așa mai departe ...) 

 

Rezultatele învățării 

Activitatea este un coaching reciproc comun și înseamnă că, ca joc de rol, va exista în 

prima relație de cuplu coach-coachee și într-un al doilea moment relația opusă (și 

aceasta poate varia în funcție de nevoile grupului țintă). Consolidează conștientizarea 

obiectivelor de învățare a persoanelor și procesul de realizare. 

 

Descriere / Metodologie 

Activitatea urmează să fie implementată în etape: 

- împărțirea în cupluri (se poate face și mai târziu) 

- explicarea activității în sine și prezentarea principiilor-cheie (coaching, conștientizare, 

învățare, obiective ...) 

- prezentarea instrumentelor care vor fi utilizate (instrument 80-20, abordare SMART, 

roata obiectivelor de învățare și așa mai departe ...) 

- implementarea primei runde de coaching 

- feedback (evaluare personală, feedback reciproc, informare generală și generală) 

- a doua rundă de coaching (opțional și se poate face și mai târziu) 

- ultimul feedback (vezi mai sus). 
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Abordarea acestei activități se bazează pe coaching. Dar ceea ce se înțelege prin coaching 

aici nu este întotdeauna de acord. Când se folosește termenul de coaching, se poate referi 

la multe lucruri diferite, cum ar fi mentoratul, consilierea, îndrumarea sau ajutarea. Cu 

toate acestea, coaching-ul la care ne referim în acest articol este coachingul nedirectiv, 

așa cum este articulat de Whitmore (2009). Whitmore afirmă că esența antrenorului este 

deblocarea potențialului oamenilor de a-și maximiza propria performanță. Un antrenor 

crede că oamenii sunt capabili de mult mai mult decât arată și îi vede în termeni de 

potențial, nu de eșecurile lor din trecut. Pentru a folosi coaching-ul cu succes, antrenorul 

trebuie să adopte o viziune optimistă asupra capacității inactivă a antrenorului. Primul 

element cheie al coachingului este conștientizarea. Această conștientizare duce la 

îndemânare a fost descoperită în anii șaizeci, când această formă de antrenor era 

dezvoltată pentru sport (Whitmore 2009, 10). Conștientizarea este împuternicitoare, 

deoarece cineva este capabil să participe la ceea ce este conștient. Responsabilitatea este 

al doilea concept cheie al coaching-ului. A spune pe cineva să fie responsabil nu face pe 

cineva să se simtă responsabil. Aceasta implică alegerea. Când antrenorul alege cu 

adevărat și își asumă responsabilitatea pentru obiectivele sale, angajamentul față de ele 

crește și la fel și performanța. În al treilea rând, construirea credinței de sine este un 

obiectiv major al antrenamentului. Experiența succesului este cel mai eficient mod de a 

construi această credință de sine. Coachee-ul trebuie să știe că succesul se datorează 

propriilor eforturi. (Whitmore 2009, 18) De aceea, în coachingul nedirectiv, individul sau 

grupul este expertul și stabilesc agenda. Responsabilitatea este al doilea concept cheie al 

coaching-ului. A spune pe cineva să fie responsabil nu face pe cineva să se simtă 

responsabil. Aceasta implică alegerea. Când antrenorul alege cu adevărat și își asumă 

responsabilitatea pentru obiectivele sale, angajamentul față de ele crește și la fel și 

performanța. În al treilea rând, construirea credinței de sine este un obiectiv major al 

antrenamentului. Experiența succesului este cel mai eficient mod de a construi această 

credință de sine. Coachee-ul trebuie să știe că succesul se datorează propriilor eforturi. 

(Whitmore 2009, 18) De aceea, în cadrul coachingului nedirectiv, individul sau grupul 

este expertul și stabilesc agenda. Responsabilitatea este al doilea concept cheie al 

coaching-ului. A spune pe cineva să fie responsabil nu face pe cineva să se simtă 

responsabil. Aceasta implică alegerea. Când antrenorul alege cu adevărat și își asumă 

responsabilitatea pentru obiectivele sale, angajamentul față de ele crește și la fel și 

performanța. În al treilea rând, construirea credinței de sine este un obiectiv major al 

antrenamentului. Experiența succesului este cel mai eficient mod de a construi această 

credință de sine. Coachee-ul trebuie să știe că succesul se datorează propriilor eforturi. 

(Whitmore 2009, 18) De aceea, în coachingul nedirectiv, individul sau grupul este 

expertul și stabilesc agenda. angajamentul față de ei crește și la fel și performanța. În al 

treilea rând, construirea credinței de sine este un obiectiv major al antrenamentului. 

Experiența succesului este cel mai eficient mod de a construi această credință de sine. 

Coachee-ul trebuie să știe că succesul se datorează propriilor eforturi. (Whitmore 2009, 
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18) De aceea, în coachingul nedirectiv, individul sau grupul este expertul și stabilesc 

agenda. angajamentul față de ei crește și la fel și performanța. În al treilea rând, 

construirea credinței de sine este un obiectiv major al antrenamentului. Experiența 

succesului este cel mai eficient mod de a construi această credință de sine. Coachee-ul 

trebuie să știe că succesul se datorează propriilor eforturi. (Whitmore 2009, 18) De 

aceea, în cadrul coachingului nedirectiv, individul sau grupul este expertul și stabilesc 

agenda. 

 

Sincronizare sugerată 

În funcție de numărul de participanți: 

- de la 5 la 15 minute pentru divizarea în cupluri 

- aproximativ 15 minute pentru explicarea activității în sine și prezentarea principiilor-

cheie; 

- aproximativ 15 minute pentru prezentarea instrumentelor de utilizat; 

- aproximativ 20 de minute pentru implementarea primei runde de coaching; 

- aproximativ 10 minute pentru un feedback în prima rundă; 

- aproximativ 20 de minute pentru a doua rundă de antrenor; 

- aproximativ 20 de minute pentru ultimul feedback / evaluare. 

 

Materiale și resurse necesare 

Nu este nevoie de unul specific.  

 

Liniile directoare pentru evaluare 

După cum sa menționat deja, evaluarea poate fi implementată în mod diferit, în funcție 

de nevoile grupului țintă. Poate fi realizat cu întrebări precum sentimentul și eficiența 

relației cuplu-antrenor, cu privire la tipul de încredere resimțit și cu privire la eficiența 

activității de coaching în sine. Si asa mai departe. 

* 8 * 
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Fișe de lucru 

Pliantele care prezintă principiile, metodologiile și instrumentele care trebuie utilizate în 

timpul antrenamentului în sine pot fi utile pentru a fi pregătite, partajate, oferite 

participanților. 

 

 

Titlul activității 

4. Jurnal de învățare 

 

Participanți 

Instrument individual, de asemenea, posibil implementat în grupuri 

 

Rezultatele învățării 

Se numește jurnal tocmai pentru că trebuie să ofere o viziune subiectivă și autobiografică 

despre învățare, adică despre ceea ce participanții au înțeles, simțit, experimentat pe 

parcurs și nu este o simplă colecție de note.  

 

Descriere / Metodologie 

Participanții pot fi îndrumați prin compilare punând câteva întrebări cheie, cum ar fi:  

- ce am învățat? 

- ce am învățat din nou? ceva mi-a schimbat modul de gândire și de ce? 

- ce nu am inteles? 

- ce a făcut grupul? 

- ce am facut? 

Acest instrument este una dintre componentele evaluării (obiective, subiective și 

intersubiective), dar permite, de asemenea, să aprecieze semnificațiile personale 

atribuite de la participanți la experiența lor de învățare, inclusiv percepția propriei 
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adecvări în a o înfrunta. Întrebările menționate mai sus pot fi stabilite în funcție de 

profilul și nevoile specifice ale participanților și pot varia. 

Instrumentul poate fi considerat a fi folosit - în funcție de nevoile participanților și 

formatorilor: 

- în timpul activităților; 

- după fiecare sesiune; 

- la sfârșitul fiecărei zile de activitate; 

- tocmai la sfârșitul proiectului în sine; 

- după închiderea sfârșitului activităților de formare. 

 

 

Sincronizare sugerată 

În funcție de numărul de participanți și de nevoile grupului țintă. 

Timpul dorit este de 3-5 minute pentru a răspunde la fiecare întrebare. 

 

Materiale și resurse necesare 

Este posibil să profitați de suportul digital pentru acesta. 

(Doar ca exemplu) 

- ONENOTE PADLET SAU LINOIT pentru crearea unui panou virtual pentru jurnale și 

- BLOGUL EVERNOTE.  

 

Liniile directoare pentru evaluare 

Această activitate ar trebui să fie un instrument de evaluare în sine.  

 

Fișe de lucru 
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Potrivit participanților, un modul poate fi furnizat pentru a fi îndeplinit cu întrebările. 

Activitatea poate fi prezentată ca o scrisoare care va fi scrisă în viitor către sinele 

fiecăruia în viitor, pentru a permite o modalitate mai ușoară de a răspunde la întrebare. 

 

Unitatea 3. Strategii de învățare  

Justificare  

Strategiile de învățare se referă la metodele pe care tinerii le folosesc pentru a învăța, 

conștient sau inconștient. Stilurile de învățare se referă la modul preferat în care o persoană 

procesează informații. 

Strategiile de învățare vor depinde foarte mult de stilurile de învățare utilizate de diferiți 

cursanți pentru procesarea informațiilor. 

Elevul ar trebui să știe care este modul lor preferat, astfel încât să îl poată raționaliza, să-l 

facă mai eficient și mai permanent, astfel încât să obțină rezultate durabile în procesul de 

învățare. 

Aceste stiluri de învățare sunt cunoscute sub numele de stiluri cognitive, iar metacogniția 

este monitorizarea și reglarea procesului cognitiv de către elevul însuși.  

Învățarea de a învăța va ilustra această abordare pedagogică centrată pe cursant, în care 

profesorul oferă îndrumarea, mediul și oportunitatea ca elevul să dobândească cunoștințe 

despre cum să organizeze învățarea și să devină un manager eficient al abilităților și 

oportunităților sale de învățare. 

Prin urmare, este necesar ca elevul să își descopere procesele de învățare și există modalități 

simple și ușoare de a deveni conștient de propriile strategii.  

Obiective 

În această unitate, formatorii / lucrătorii de tineret îi vor ajuta pe tineri: 
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● Descoperiți stilurile de învățare: modul de procesare a diferitelor categorii de 

informații  

● Folosiți modul preferat și reglați-l. 

 

Fundament teoretic 

Există o mulțime de referințe istorice la metacogniție și abordarea învățării pentru a învăța. 

Acesta provine din lucrările psihologilor precum Lev Vygotski, în prima parte a secolului al 

XX-lea, care însuși știa de lucrările lui Piaget și beneficiază de revoluția cibernetică și de 

apariția științelor cognitive în a doua parte a secolului al XX-lea. Această revoluție plasează 

elevul în centrul mediului de învățare: se va dovedi că are interacțiuni cu mediul său, care 

sunt factorii care îi dezvoltă inteligența. Aceasta va schimba modul în care este avută în 

vedere predarea. 

Metacogniție  

John Flavell, Universitatea Stanford, 1976 „În orice fel de tranzacție cognitivă cu mediul 

uman sau non-uman, pot continua o varietate de activități de procesare a informațiilor. 

Metacogniția se referă, printre altele, la monitorizarea activă și, în consecință, reglarea și 

orchestrarea acestor procese în raport cu obiectele cognitive sau datele pe care le poartă, de 

obicei în serviciul unui anumit scop sau obiectiv concret. " 

John Flavell și-a bazat cercetările pe operele lui Jean Piaget.  

Metacogniție reprezintă sistemul „controlului executiv” pe care mulți teoreticieni cognitivi 

precum George Armitage Miller, Jerome Bruner, Newell și Simon au inclus în teoriile lor și 

procesele implicate în metacogniție sunt esențiale pentru planificare, rezolvarea 

problemelor, evaluare și unele aspecte ale învățării limbilor străine.  

Învățarea de a învăța va fi utilizată ca mijloc de a opera metacogniția într-un mod practic și 

de a-l conduce pe cursant să își monitorizeze activ și concret activitățile de învățare. Este 

nevoie de abilități de la instructor pentru a evalua abilitățile cognitive ale cursantului, pentru 
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a propune o activitate mentală bine definită, astfel încât să permită cursantului să înțeleagă 

cunoștințele implicate și să învețe. După cum a spus Vygotski, sarcinile stabilite pentru 

cursant trebuie să fie prezentate la nivelul potrivit. Este la fel de inutil să propui sarcini care 

se află în afara Zonei de dezvoltare proximală a persoanei, ca una care este prea ușor pentru 

ca persoana să fie motivată. 

În această abordare, formatorul este un ghid. 

Abordări pedagogice / de instruire 

Formatorul va proceda astfel încât să se adreseze fiecărui tânăr în mod individual, chiar dacă 

mediul este colectiv. (Tour de table). Aceștia vor propune o activitate de învățare bine 

definită, așa cum este menționată în secțiunea de mai sus, pentru a permite cursanților să o 

efectueze. Importanța nivelului de dificultate al sarcinii alese este fundamentală, deoarece 

învățarea de a învăța va necesita ca elevul să poată relua modul în care a procedat la 

realizarea acestuia. Deci, activitatea trebuie să se fi întâmplat. 

Formatorul anunță care va fi procesul, numele său, obiectivele sale, cât timp să îl efectueze 

și indică ce se așteaptă tocmai de la tinerii participanți cu instrucțiuni clare și detaliate. 

Formatorul va rămâne cât mai neutru posibil în îndrumare, astfel încât să nu influențeze 

interpretarea de către cursant a proceselor mentale atunci când îndeplinește sarcina. 

Formatorul poate folosi o listă de întrebări pentru a-l ajuta pe elev să revină asupra modului 

în care a procesat sarcina, dar ar trebui să fie conștient de faptul că îl ajută pe elev să se uite 

înapoi la proces, nu evaluându-l. 

Abordarea învățării pentru a învăța îi aduce de obicei pe tineri să descopere că știu mai mult 

decât credeau despre competențele lor de învățare. Formatorul ar trebui să-i facă să 

realizeze acest lucru fără să comenteze. Formatorul este responsabil ca tinerii participanți 

să aibă succes și să îi conștientizeze că au reușit. Încrederea în sine ar trebui să se bazeze pe 

succesul repetat și nu pe felicitări. 
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Formatorii ar trebui să utilizeze diferite tipuri de materiale (scrise, desenate, vorbite) pentru 

a nu favoriza un anumit stil de învățare. 

Indiferent de materialul utilizat pentru activitate, fie el oral, grafic, scris, unii stagiari vor 

folosi de preferință imagini pentru a memora date noi, în timp ce alții vor folosi cuvinte chiar 

și pentru a procesa imagini. Fiecare cursant își poate descoperi modul preferat, descoperind 

în același timp că acesta nu este singurul și singurul mod de a procesa informațiile. 

Cu toate acestea, este relevant să devii conștient de strategiile de învățare ale unuia, să le 

îmbunătățești, poate împrumutând din strategiile altora sau căzând din nou în mod deliberat 

asupra lor atunci când este greu să te concentrezi. 

Este esențial ca antrenorul să se abțină de la favorizarea celor mai rapide proceduri. Se știe 

că cursanții care pot procesa cu ușurință datele vizual fac mult mai repede decât cei care 

trebuie să treacă prin procesare verbală. Cu toate acestea, nu înseamnă că primele au 

performanțe mai bune decât cele din urmă. Prin urmare, instructorul trebuie să aștepte ca 

cei care au nevoie de mai mult timp să fi finalizat sarcina să renunțe la activitate. 

Unii cursanți vor prefera să se deplaseze, astfel încât să se poată apropia de poster atunci 

când fac datele grafice și să le privească mai atent. 

Sau să vină și să deseneze pe tablă ceea ce își aminteau deja pe o foaie de hârtie.  
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Ședințe practice 

Titlul activității 
1. Ascultarea unui mesaj oral, cum ar fi un poem scurt și ușor 

Participanți 
5-12 tineri 

Rezultatele învățării 

Aflați să priviți înapoi la procesele utilizate 

Descoperiți procesele de învățare ale unui mesaj oral  

Comparați-l cu procesele celorlalți cursanți 

Descriere / Metodologie 
Dați instrucțiuni precise: voi citi o poezie scurtă o singură dată, și o singură dată, iar când 

voi termina, vă voi cere să vă amintiți cât de mult puteți în scris. Nu credeți că ortografia 

este relevantă. 

Acest lucru nu va fi temporizat. Spune-mi când crezi că ai terminat. 

Citirea are loc. 

Apoi, rugați cursanții să noteze orice își amintesc din poezie.  

Când au terminat, antrenorul le cere să le spună grupului în mod tur, unul câte unul, ce și-

ar putea aminti. Întreaga secvență se va face prin tur de masă. 

Apoi cereți-i să se întoarcă la momentul în care citirea sa oprit și au căutat urmele ei în 

memorie. 

Întrebați-vă cum a revenit totul la conștiința lor. 

Ti-au atras atentia imaginile? Imagini care au ilustrat poezia. Dacă da, spuneți grupului ce 

fel de imagini ați produs. 

Ai auzit sunete, zgomote care s-au alăturat poeziei? Dacă da ... 
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Ai auzit voci? A ta? Cititorii? Al altcuiva. 

Întrebați participanții ce au descoperit în timpul acestei activități; despre ei înșiși, despre 

modul în care ceilalți iau informații. 

Întrebați-i dacă ritmul dvs. de citire a fost prea lent, prea rapid. Dacă ar fi împiedicați de 

aceasta. Fă-i să exprime acest lucru, astfel încât să devină conștienți de asta. 

Sincronizare sugerată 
În funcție de numărul de participanți, un tur de masă pentru amintire și relaționare va 

dura mai mult timp dacă grupul este mare. 

90 de minute pentru un grup de aproximativ 5-8 

180 de minute pentru un grup de 10-12 

Materiale și resurse necesare 
O poezie scurtă sau un mesaj cu cuvinte care nu sunt prea greu de înțeles, deoarece 

sensul nu este scopul principal. Nu prea mult pentru participanții care nu sunt obișnuiți 

să citească texte lungi, dar suficient pentru a fi o provocare stimulativă. 

Rugați-i să-și amintească așa cum este posibil: poate fi legat oral dacă scrierea nu este o 

opțiune. 

Poate exista un chestionar care să fie utilizat oral de către instructor. Oferiți un exemplu. 

Se poate folosi un șablon pentru a scrie răspunsurile cursanților la întrebări. Oferiți un 

exemplu. 

Liniile directoare pentru evaluare 

Evaluarea se face de către participanți, deoarece unul dintre obiectivele învățării de a 

învăța este autoevaluarea. 

În tur de masă, înainte de sfârșitul sesiunii: reamintiți întreaga activitate: cereți 

participanților să reamintească și să raporteze fiecare pas al activității de la început 

(instrucțiuni) și textul poeziei citite. 
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Participanții își dau seama cât de mult au făcut, cum își amintesc fiecare o porțiune 

diferită a secvenței, au pus în cuvinte descoperirile secvenței (cum au procedat fiecare, 

cât de diferit a fost de ceilalți, deși toți au ascultat același mesaj în același timp). 

Acest exercițiu de memorie este  

● un prim pas spre memorare,  

● permite tinerilor să-și amintească și să raporteze oral detaliile exercițiului  

● un prim mod de a măsura ceea ce am realizat 
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Titlul activității 
2. Prelucrarea informațiilor grafice 

Participanți 
5-12 tineri 

Rezultatele învățării 
Aflați să priviți înapoi la procesele utilizate 

Descoperiți procesele de învățare pentru informații grafice 

Contrastează-l cu procesele celorlalți cursanți 

Comparați-l cu procesele utilizate în activitatea 1 

Descriere / Metodologie 

Dați instrucțiuni precise:  

Vă voi lăsa să vă uitați la un poster / pictură / hartă geografică și, atâta timp cât aveți 

nevoie, vă rugăm să verificați închizând ochii din când în când cât aveți deja în cap; când 

crezi că ești pregătit, voi scoate materialul de pe perete, te voi ruga să-ți amintești cât de 

mult poți trage și scriind dacă există cuvinte pe material. Nu credeți că calitatea 

desenului sau a ortografiei este relevantă. 

Acest lucru nu va fi temporizat. Spune-mi când crezi că ai terminat. 

Lipiți materialul pe un perete sau pe o tablă. Apoi scoateți-l când fiecare dintre ele este 

gata. 

Apoi, cereți participanților să deseneze și să scrie tot ce-și amintesc din afiș.  

Când au terminat, antrenorul se învârte în jurul mesei pentru a-i întreba cum au procedat 

să-și pună acest poster în cap. Întreaga secvență se va face prin tur de masă. 

Te-ai organizat conștient pentru a salva toate datele?  
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Ai vorbit cu tine, ți-ai descris imaginile, ai descris modul în care a fost distribuit afișul în 

spațiu? 

Sau ai avut impresia că ochii tăi au făcut o fotografie a posterului? 

Ce ți-a revenit mai întâi în minte când ai început să cauți urmele afișului în memorie? 

Sunete ... imagini ... 

Întrebați participanții ce au descoperit în timpul acestei activități; despre ei înșiși, despre 

modul în care ceilalți de a prelua informațiile grafice. 

Au găsit acest tip de material mai dificil decât mesajul oral sau mai puțin dificil?  

Asigurați-vă că compară rezultatele din Activitatea 1 și cele din Activitatea 2. 

Cred că s-au descurcat mai bine la materialul oral sau la materialul grafic? 

Faceți-i să compare procesele pe care le-au folosit pe ambele secvențe. Au fost similare 

sau diferite? 

Care a dat un rezultat mai bun? 

Instrucțiunile au fost suficient de clare pentru ca aceștia să îndeplinească sarcina? 

Ce concluzie se poate trage? Unii tineri au o capacitate vizuală de a procesa informații 

grafice, unii vor trebui să treacă prin cuvinte, să descrie, să comenteze și vor trebui să-i 

facă conștienți pentru a-l putea descoperi și reutiliza procesul în mod deliberat. 

Comparați-vă cu strategiile celorlalți: care sunt cele mai rapide, care necesită mai mult 

timp? Dar rezultatele: cât de fidel modelului, cât de mult lipsește? 

Sincronizare sugerată 
În funcție de numărul de tineri, un tur al mesei pentru amintire și relaționare va dura mai 

mult dacă grupul este mare. 

90 de minute pentru un grup de aproximativ 5-8 



1 
 

180 de minute pentru un grup de 10-12 

Materiale și resurse necesare 
Un poster / pictură / hartă geografică, diagramă a corpului uman ... potrivit grupului de 

cursanți. 

Fără cuvinte care sunt prea greu de înțeles, întrucât strategia de memorare este de interes.  

Oferiți un exemplu în fiecare limbă. 

Se poate folosi un șablon pentru a scrie răspunsurile cursanților la întrebări. Oferiți un 

exemplu. 

Liniile directoare pentru evaluare 
Evaluarea este efectuată de către participanți, deoarece unul dintre obiectivele învățării 

este dezvoltarea abilităților de autoevaluare. 

În tur de masă, înainte de sfârșitul sesiunii: amintirea întregii activități: cereți 

participanților să reamintească și să raporteze fiecare pas al activității de la început 

(instrucțiuni) și din nou despre posterul desenat. 

Participanții realizează cât de mult au făcut, cum își amintesc fiecare o porțiune diferită a 

activității, au exprimat în cuvinte descoperirile activității (cum au procedat fiecare, cât de 

diferit a fost de ceilalți, deși toți au privit aceeași imagine în același timp). 

Acest exercițiu de memorie este  

● un prim pas spre memorare,  

● permite tinerilor să-și amintească și să raporteze oral detaliile exercițiului  

● un prim mod de a măsura ceea ce s-a realizat. 

 

 
 

Titlul activității 
3. Testarea și validarea strategiilor noastre de învățare 

Participanți 
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5-12 tineri 

Rezultatele învățării 
Evaluarea dacă elevul poate folosi aceste abilități  

Înțelegeți strategiile operaționale: descrieți-le, pas cu pas 

Pentru a le putea reproduce în noi situații problematice 

Deveniți un cursant activ începând în mod deliberat prelucrarea informațiilor într-un 

mod ales 

Conștientizați importanța instrucțiunilor ca punct de plecare pentru prelucrarea 

informațiilor 

Descriere / Metodologie 

Verificarea secvenței : 

Prima parte: 

Voi pronunța un cuvânt și îmi veți spune ce începe imediat cu conștiința dvs. cu cuvinte 

foarte concrete precum: casă, cal, masă, om, biserică și treceți încet la cuvinte abstracte 

precum: religie, dificultate, ciudățenie, puternic, îndepărtat. 

Puneți cursanților să verifice și să spună ce le vine mai întâi în minte este o imagine a 

semnificației sau o imagine a unui cuvânt scris, sau aud un sunet asociat sau își aud 

propria voce care repetă cuvântul. 

O altă serie de cuvinte pe aceeași progresie de la concret la abstract: ele procesează în 

mod deliberat așa cum au făcut spontan anterior  

Vedeți dacă funcționează și cum funcționează. 

Partea a doua: 

Scrieți un cuvânt pe tablă, de preferință unul pe care nu l-ar ști. Nu pot scrie în timp ce 

este afișat cuvântul. 
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Încearcă orice strategii au folosit în timp ce se uită la afiș. Descrieți cuvântul, priviți-l și 

imaginați-vă subliniind partea dificilă sau numărând literele sau punând culoare pe 

ortografia dificilă ... 

Apoi eliminați cuvântul. Ei o notează. 

Se uită la rezultat, comentează și spun cu voce tare modul în care au procedat astfel încât 

să devină conștienți de el ca procedură. 

Partea a treia : 

Îți voi da un cuvânt și vei încerca să creezi o imagine a semnificației în capul tău și sub 

imagine să vezi cuvântul așa cum l-am scris pentru tine. 

Acesta este un mod de a asigura învățarea unui nou cuvânt care include în același timp 

sensul și ortografia. 

Formatorul face o secvență întreagă cu cinci cuvinte, unul câte unul (șapte articole 

diferite sunt un număr maxim care trebuie memorat în aceeași activitate). 

La sfârșitul celor 180 de minute, amintiți-vă fiecare dintre cuvintele incluse în părțile 2 și 

3, în orice ordine. Acest lucru se poate face oral într-un mod colectiv sau în scris, 

discutând în grup cu privire la corectitudinea ortografiei și a semnificației. 

Sincronizare sugerată 
În funcție de numărul de cursanți, un tur al mesei pentru amintire și relaționare va dura 

mai mult dacă grupul este mare. 

90 de minute pentru un grup de aproximativ 5-8 

180 de minute pentru un grup de 10-12 

Materiale și resurse necesare 
Pregătește o listă de cuvinte de la concret la abstract ... Din nou potrivit pentru grupul de 

cursanți. 
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Unele, de preferință, necunoscute tinerilor participanți, pentru partea 2. 

Pentru partea 3, cuvinte ușor de înțeles, chiar dacă sunt dificil de scris.  

Oferiți un exemplu în fiecare limbă. 

Se poate folosi un șablon pentru a scrie răspunsurile cursanților la întrebări. Oferiți un 

exemplu. 

Liniile directoare pentru evaluare 
Evaluarea este făcută de tineri, deoarece unul dintre obiectivele învățării de a învăța este 

autoevaluarea. 

În tur de masă, înainte de sfârșitul sesiunii: amintirea întregii activități: cereți 

participanților să-și amintească și să spună fiecare pas al activității de la început 

(instrucțiuni) și bineînțeles cuvintele învățate. 

Participanții realizează cât de mult au făcut, cum își amintesc fiecare o porțiune diferită a 

activității; discută despre descoperirile activității (modul în care au procedat fiecare, cât 

de diferit a fost de celelalte, deși toți au privit aceleași cuvinte în același timp). 

Această activitate de amintire este  

● un prim pas spre memorare,  

● permite cursanților să-și amintească și să raporteze oral detaliile exercițiului 

● un prim mod de a măsura ceea ce s-a realizat. 

 

 

 

 

Titlul activității 

 4. Stilul de învățare auditivă 
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Participanți 

Vârsta: 12 până la 35 de ani.  

 

Rezultatele învățării 

Să conștientizeze participanții cu privire la cât de eficient pot învăța prin ascultare 

 

Descriere / Metodologie 

Antrenorul trebuie să citească povestea.  

Participanții trebuie să asculte fără să ia notițe. 

Când lectura este terminată, participanții trebuie să noteze câteva puncte glonț. 

După aceea, au 10 minute să scrie povestea cât mai aproape posibil de original, cu mai 

multe detalii. 

Pentru a verifica cât de multe informații accesează participanții, citiți din nou povestea 

Evaluare 

 

Sincronizare sugerată 

● 5 min pentru lectură 

● 2 min pentru punctele glonț 

● 10 min pentru rescrierea poveștii 

● 5 min pentru a-l citi din nou 

● 15 min pentru evaluare 
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Materiale și resurse necesare 

Pixuri și hârtii  

Povestea Coca Cola (foaie de lucru) 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

- Cum a fost activitatea pentru tine? 

- Cât crezi că îți amintești din poveste? 

- Crezi că există o modalitate mai bună de a-ți aminti această poveste? 

- Credeți că vă amintiți mai mult ideile generale sau detaliile? 

- O fluctuație a vocii cititorului vă ajută să vă amintiți mai multe puncte ale 

poveștii? 

 

Sugestii 

- Luați în considerare nivelul și interesul participanților și gândiți-vă dacă articolul 

este potrivit pentru ei. Dacă este un concurs național, traduceți articolul în limba 

lor maternă. 

- Citiți povestea în modul plat.  

o Dacă doriți să ușurați: citiți articolul înainte și puneți expresia și reglați 

tonul vocii, găsiți contactul vizual în timpul lecturii. 

o Dacă doriți să o faceți mai dificilă: puneți expresia și reglați tonul 

cuvântului neimportant. 
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- Distribuiți materialul înainte de lectură, pentru a nu distrage atenția 

participanților după 

 

Fișe de lucru 

Povestea Coca-Cola 

 

Care este cel mai recunoscut obiect din lume? Ar putea fi un fotbal? Sau un Big-Mac? Nu, 

răspunsul este o sticlă de Coca-Cola. Faimoasa sticlă Coca-Cola are peste 100 de ani! 

Fotbalele și mac-urile mari fac cu siguranță parte din viața multor oameni; dar Coca-Cola 

este acum o parte permanentă a culturii mondiale. Oamenii cunosc și beau Coca-Cola 

peste tot în lume. Se spune că sticla Coca-Cola este cel mai recunoscut obiect din lume. 

Sute de milioane de oameni pot recunoaște o sticlă de Coca-Cola după forma sa, chiar 

dacă nu o pot vedea! Iar faimosul logo Coca-Cola este cel mai faimos logo din lume. Spre 

deosebire de orice alt logo comercial celebru, nu s-a schimbat de 100 de ani! Dar 

povestea Coca-Cola este chiar mai veche decât atât. În 1886, John Pemberton, un 

medicament din Atlanta, Georgia, a inventat un nou tip de sirop, folosind frunze de coca, 

zahăr și nuci de cola, plus câteva alte ingrediente secrete! Pemberton a vândut-o ca 

medicament; și cu coca sa (sursa cocainei), trebuie să-i fi făcut pe oameni să se simtă 

bine! Cu toate acestea, medicamentul lui Pemberton nu a avut prea mult succes, așa că și-

a vândut formula secretă unui alt medicament, Asa Candler. Candler era interesat, pentru 

că avea o altă idee; a crezut că „medicamentul” lui Pemberton ar fi mult mai bun dacă ar 

fi amestecat cu sifon. Candler a fost astfel omul care a inventat cu adevărat băutura Coca-

Cola. La început a vândut-o în farmacie; apoi a început să vândă siropul către alte 

farmacii, care l-au folosit cu fântânile lor de sodă. Candler și-a promovat și noua băutură 

și, în curând, oamenii mergeau la farmacii doar pentru a lua o băutură de Coca-Cola. În 

scurt timp, alte persoane au devenit interesate de produs, inclusiv un cuplu de oameni de 

afaceri care doreau să-l vândă în sticle. Candler le-a vândut o licență pentru îmbutelierea 

băuturii și foarte repede bărbații au devenit milionari. Faimoasa sticlă, cu forma sa 
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deosebită, a fost proiectată în 1916. În timpul primului război mondial, soldații 

americani din Europa au început să ceară Coca-Cola, astfel încât compania Coca-cola a 

început să exporte în Europa. A fost atât de popular printre soldați, încât au trebuit apoi 

să înceapă îmbutelierea băuturii în Europa. Astăzi, Coca-Cola este fabricată în țări din 

întreaga lume, inclusiv în Rusia și China; este cea mai populară băutură din lume. În ceea 

ce privește celebra formulă, este probabil cel mai valoros secret din lume! Ingredientele 

exacte pentru prepararea Coca-Cola sunt cunoscute doar de o mână de oameni. Și în ceea 

ce privește "coca" care era în băutura originală, care a fost eliminată în 1903. Era un drog 

și prea periculos. Coca-Cola de astăzi conține cofeină, dar nu cocaină! 

 

 

 

Dezvoltat de 

- Alessandro Nicotera 

- Katerina Stoumpou  

- Vasiliki Dede 

- Simão Pinho 

- Theofania Anastasopoulou 

- Victor Manciu 

- Paulina Foksa 

 

Titlul activității 

5. Stil de învățare vizuală 

 

Participanți 
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Vârsta: 10 

până la 99 

de ani 

 

Rezultatele învățării 

Pentru a face participanții conștienți de cât de eficient pot învăța prin vizualizarea 

lucrurilor 

 

Descriere / Metodologie 

Partea a 0-a: 

Întrebați dacă participanții știu care este stilul de învățare vizuală. Întrebați cine crede că 

este cel mai bun stil de învățare pentru el. 

Prima parte: 

Formatorul trebuie să arate câteva fotografii cu detaliile luate în mediul comun al 

participanților (de exemplu, coridorul școlii dacă participanții sunt elevi). 

Participanții trebuie să ghicească unde au fost realizate fotografiile, cât de precise pot. 

După ce fiecare antrenor foto confirmă sau specifică locul. 

La sfârșitul spectacolului opriți proiectorul. 

A doua parte: 

Rugați participanții să reamintească câte fotografii au fost și acordați ceva timp pentru a 

reaminti care a fost afișat pe ce imagine. Puteți spune că s-ar putea simți liberi să 

folosească pixuri și hârtii dacă vor. 

Acordă ceva timp pentru a reaminti. 

După pauză, parcurgeți fiecare imagine și adresați grupului următoarele întrebări: 



1 
 

● Cum reamintiți această imagine? 

● Unde a fost dus? 

● Cum reamintiți comanda? 

Finalizați cu sesiunea de evaluare. 

 

Sincronizare sugerată 

● Pregătirea înainte de activitate: 15 

minute 

● Partea a 0-a: 5 min 

● Prima parte: 15 min 

● A doua parte: 10 min 

● Evaluare: 15 min 

În total: 1 oră 

 

Materiale și resurse necesare 

Pixuri și hârtii 

Fotografii cu detaliile realizate în mediul comun al participanților (de exemplu, coridorul 

școlii dacă participanții sunt elevi) 

Ecran / proiector / TV + laptop sau tipăriți fotografiile 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

● Cum a fost activitatea pentru tine? Este greu? Scara 1-10 
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● Cum arată notele tale? Sunt cuvinte? Fraze scurte? Poveste mai lungă? Câteva 

desene? Ce limbă ați folosit pentru a nota? cel mai comun mod este de a folosi 

propoziții scurte 

● Ce v-a ajutat să vă amintiți fiecare imagine? Culori, contraste, formă, ceva 

recurent, lucru familiar pe care îl vedeți de fiecare dată 

● Te-ai simțit confirmat că ai un stil de învățare vizual? (întrebare pentru 

persoanele care au fost de acord în timpul pasului 0) Cineva și-a schimbat 

părerea? 

 

Sugestii 

● Nu spuneți nimic despre partea a doua înainte de activitate. 

● Trebuie să vă amintiți ordinea de afișare a fotografiilor și să o faceți în aceeași 

ordine pe două părți. 

● Limitați numărul de fotografii pe care le afișați - până la 6-7. 

● Nu afișați mai puțin de 4 fotografii. 

● Nu spune participanților câte fotografii există, nu le numărați etc. 

● Participanții nu ar trebui să stea prea aproape unul de celălalt pentru a evita 

înșelăciunea. 

● Participanții nu pot face fotografii - trebuie să fie făcute de lider și ținute în secret. 

● Nu deranjați în timpul pauzei celei de-a doua părți de activitate. Puteți spune doar 

cât timp a rămas. 

● Nu spune nimic despre notele care sunt făcute în timpul celei de-a doua părți a 

activității. Nu sugera nimic, este important. 
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Fișe de lucru 

Fișele de lucru trebuie făcute chiar înainte de activitate și se bazează întotdeauna pe locul 

comun al participanților. 

 

Dezvoltat de 

● Mateusz Cedro 

● Alice Amaro 

● Goncalo Assuncao 

● Andreea Ioana 

● Alexandru Ionut 

● Emmanouela Vagianou 

● Viktoria Vynarchuk 

● Bernard Wiącek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Titlul activității 

 6. Interviu de învățare 

 

Participanți 

Vârsta: 12-30 ani 

 

Rezultatele învățării 

Pentru a conștientiza participanții cu privire la cât de eficient pot învăța prin schimbul de 

experiențe și răspunsuri la întrebări specifice 

 

Descriere / Metodologie 

Participanților li se prezintă obiectivele exercițiului și toți primesc o copie a ghidului de 

interviu. Este clar că nu toate întrebările din ghid trebuie utilizate. Întrebările sunt acolo 

pentru a ajuta intervievatorul și pentru a oferi idei de întrebări, dacă este necesar. Ar 

trebui privite ca o inspirație. De asemenea, alte întrebări pot fi adăugate de către 

intervievator. Scopul principal al interviului este de a-l ajuta pe cel care va fi intervievat 

să reflecteze asupra învățării sale. Grupul este împărțit în trio-uri. Există trei roluri 

diferite: intervievatorul, cel intervievat și reporterul. În timpul exercițiului, rolurile vor fi 

schimbate și toată lumea va îndeplini toate rolurile. Reporterul notează rezultatele 

interviului în așa fel încât este de înțeles pentru alții să citească interviul ulterior. Un 

interviu durează cel puțin 20 de minute. 

Rapoartele interviurilor sunt puse la dispoziția întregului grup. (flip-chart-uri pe perete, 

jurnal etc.) Debriefing / Evaluare când s-au făcut cele trei interviuri are loc o scurtă 

debriefing în trio: 

• Cum ați experimentat diferitele roluri? 
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• ce a fost surprinzător? 

În grupul mare s-ar putea pune următoarele întrebări: 

• Cum a fost să fie intervievat? 

• Cum a fost să intervievezi? 

• Cum a fost să raportezi? 

• ce ai aflat despre propria ta învățare? 

• Ce ați aflat despre învățarea altora? 

• care au fost diferențele sau asemănările surprinzătoare? 

• Ați primit idei pentru viitoarea dvs. învățare? Alte modalități, metode etc.? 

• Cum v-a ajutat exercițiul?  

Sfaturi: 

 Este important să subliniem că interviul nu este o mică discuție despre învățare - este 

într-adevăr un interviu și se presupune că intervievatorul se va concentra pe a-l 

determina pe intervievat să vorbească. 

 

Sincronizare sugerată 

● 60 de minute pentru munca în grup 

● 30 de minute pentru informare 

 

Materiale și resurse necesare 

Pixuri și hârtii  

Ghid de interviu 
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Flip-chart 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

- Cum a fost activitatea pentru tine? 

- Cum ați experimentat fiecare dintre roluri? În ce rol te-ai simțit mai confortabil? 

- Unde există întrebări la care nu ți-a plăcut să răspunzi? 

- Ce ai descoperit despre tine prin acest exercițiu? 

 

Sugestii 

Interviul de învățare duce adesea la discuții foarte personale. A vorbi despre învățarea ta 

înseamnă a vorbi despre tine. În unele grupuri ar putea fi bine să îi conștientizați pe 

participanți despre acest lucru înainte de a începe interviurile. Această conștientizare îi 

poate ajuta să facă alegeri conștiente în timpul interviului. În același timp, acest element 

personal este, de asemenea, unul dintre punctele forte ale metodei; deci mesajul nu ar 

trebui să fie: nu vă personalizați! Rapoartele de la interviuri pot fi documente foarte 

valoroase. Punerea lor la dispoziție ajută la menținerea discuției și permite 

participanților să se adreseze persoanelor care nu se aflau în trio-ul lor pentru discuții 

ulterioare. Mai târziu în acest proces, interviurile pot fi reluate pentru a vedea cum s-au 

schimbat perspectivele. Ca al patrulea rol, observatorul poate fi adăugat. El / ea poate 

oferi feedback adecvat, mai ales intervievatorului, despre stilul și calitatea întrebărilor. 

Acest lucru adaugă o dimensiune suplimentară exercițiului, care ar putea fi utilă pentru 

unele grupuri. 
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Titlul activității 

 7. Fereastra JoHari 
 

Participanți 
De la 2 sus 

 

Rezultatele învățării 

Tinerii vor înțelege: 
- punctele tari și punctele slabe ale acestora 
- Modelul JoHari  

 

Descriere / Metodologie 

 
ETAPA 1. 
La cerșit, facilitatorul introduce modelul JoHari Window. 
„Modelul ferestrei Johari, dezvoltat de psihologii Joseph Luften și Harry Ingham în 1955. 
 
(Descrierea modelului bazată pe www.communicationtheory.org/) 
 
Modelul se bazează pe două idei - conștientizarea de sine și percepția celorlalți cum ne 
văd. Fiecare persoană este reprezentată de modelul Johari prin patru dintr-o fereastră 
grafică. Fiecare din cele patru ferestre semnifică informații personale, sentimente, 
motivație și dacă aceste informații sunt cunoscute sau necunoscute pentru sine sau 
pentru alții în patru puncte de vedere. 
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1. Deschis / auto-zonă sau arenă - Aici informațiile despre persoană, lui / eiatitudinile, 
comportamentul, emoțiile, sentimentele, abilitățile și punctele de vedere vor fi cunoscute 
de către persoană, precum și de către ceilalți. Aceasta este în principal zona în care apar 
toate comunicațiile și cu cât arena devine mai mare, cu atât relația va fi mai eficientă și 
mai dinamică. 
 
2. Punct orb - Informații despre voi înșivă pe care alții le cunosc într-un grup, dar nu veți 
fi conștienți de acestea. Alții se pot interpreta în mod diferit decât vă așteptați. Punctul 
mort este redus pentru o comunicare eficientă prin căutarea de feedback de la alții. 
 
3. Zona ascunsă sau fațadă - Informații care vă sunt cunoscute, dar care vor fi păstrate 
necunoscute de către alții. Acestea pot fi orice informații personale pe care vă simțiți 
reticenți să le dezvăluiți. Aceasta include sentimente, experiențe din trecut, frici, secrete 
etc. 
 
4. Zona necunoscută - Informațiile care nu vă sunt conștiente, atât pentru voi, cât și 
pentru alții. Aceasta include informațiile, sentimentele, capacitățile, talentele etc. 
 
ETAPA 2. (20 de minute) 
Fiecare participant primește un șablon de fereastră JoHari și încearcă să umple două 
ferestre „Cunoscut de sine”.  
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ETAPA 3. (20 de minute) 
Participanții sunt rugați să „intervieveze” alte persoane care încearcă să găsească ceva 
care nu este cunoscut de la sine, dar cunoscut de alții (poate fi vorba despre informații 
despre un comportament, caracteristică sau abilitate). Dacă sunt găsite, o notează în 
fereastra „Punct orb”. 
 
ETAPA 4. (15 minute) 
Facilitatorul discută cu întregul grup: 

1. Cum putem descoperi ce se află în fereastra „Punctului mort”? Cum o putem face 
cât mai mică posibil? 

2. Cum putem descoperi ce este în fereastra „Necunoscut”? Cum o putem face cât 
mai mică posibil? 

3. Care fereastră ar trebui să conțină cele mai multe informații? Ce este mai 
important pentru participanții mai mari Open Area sau Hidden? (răspunsurile vor 
varia de la tipul de personalitate și valorile participanților) 

4. Cum putem folosi modelul JoHari pentru construirea conștiinței de sine? 
 
Unele răspunsuri la aceste întrebări pot fi găsite pe o diagramă prezentată mai jos (sursă: 
www.selfawareness.org.uk). Facilitatorii subliniază că acțiunea cheie pentru creșterea 
conștiinței de sine este comunicarea - cererea de feedback cătrerealiza conținutul de pata 
oarbă (blindarea) și spunând despre noi înșinee zona ascunsă și leaveless spApentru ca 
oamenii să speculeze. 
 
 

http://www.selfawareness.org.uk/
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Sincronizare sugerată 

 

12 ore. 

 

 

Materiale și resurse necesare 

 

Flip-chart 

Șablonul gol al ferestrei JoHari. 

 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

 

JoHari Window este un instrument puternic pentru formatori și educatori, se recomandă 
ca formatorii să citească mai multe despre instrument (diverse materiale disponibile pe 
Internet). 



1 
 

 

 

Titlul activității 

8. Învățare fără predare 

 

Participanți 

9 - 30 de tineri 

 

Rezultatele învățării 

O tehnică foarte unică pentru a dezvolta cunoștințele și înțelegerea oamenilor fără a 

„preda”. Oamenii lucrează în grupuri mici pentru a-și dezvolta expertiza cu privire la un 

aspect al unui subiect (de ex. „Învățarea de a învăța”). Apoi grupul se reagrupează și își 

împărtășește cunoștințele. 

 

Descriere / Metodologie 

Pregătiți o declarație sau un card de întrebări pentru fiecare grup despre o problemă la 

care doriți să lucrați (de ex. „Ce înseamnă să învățați să învățați?”). Fiecare grup trebuie 

să lucreze la un aspect diferit al aceleiași probleme. 

Convingeți participanții să formeze trei grupuri mici; un grup este grupul „A”, al doilea 

este grupul „B” și al treilea grup „C”. Acordați fiecărui grup un interval de timp convenit 

în care să discutați întrebarea sau problema. Apoi re-grupați-le astfel încât fiecare dintre 

noile grupuri să conțină câte un membru din fiecare dintre grupurile originale; cu alte 

cuvinte, noile grupuri sunt constituite ca ABC, ABC și ABC. Acordați grupurilor ABC 

sarcina de a rezolva o problemă sau de a ajunge la un consens care necesită contribuția 

fiecărui membru. 

 

Sincronizare sugerată 

În funcție de numărul de participanți: 

- de la 5 la 15 minute pentru explicație; 
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- de la 3 la 5 minute pentru divizia în grup; 

- aproximativ 15 minute pentru fiecare rundă de întrebări; 

- aproximativ 20 de minute pentru ultima rundă (consens?); 

- aproximativ 20 de minute pentru evaluare (fiecare cursant). 

 

Materiale și resurse necesare 

- nu este necesar material specific. 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

Această activitate poate fi utilizată și ca instrument de discuție  

 

Fișe de lucru 

Nici unul 
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Titlul activității 

 9. Planul de învățare 

 

Participanți 

Vârsta: 12-30 ani 

 

Rezultatele învățării 

Pentru a face participanții să dezvolte competențele necesare pentru a-și planifica 

activitățile de învățare și procesul de învățare 

 

Descriere / Metodologie 

 

Ce vreau să învăț? 
(și poate de ce?) 

Cum? Cu cine? Cand? Note 

     

     

     

Următorii pași vă vor ajuta să dezvoltați un plan de învățare cu un cursant: 

1. Evaluarea nevoilor de învățare 

Aceasta poate include analiza: 

● Valorile tânărului 

● aptitudini 

● punctele forte și punctele slabe 
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● stilul de învățare preferat 

2. Identificarea obiectivelor de învățare 

Este important să identificați obiectivele de învățare atât din perspectiva unui 

tânăr, cât și din perspectiva organizațională. Odată stabilite, obiectivele de 

învățare pot fi revizuite în raport cu rezultatele învățării modulului / modulelor 

din această resursă. Acest lucru va ajuta la selectarea modulelor adecvate. 

3. Identificați resursele de învățare, suporturile și strategiile. Evaluează 

disponibilitatea următoarelor resurse și încrederea cursantului în 

accesarea acestora. 

● Oameni, resurse, tehnologie (de ex. Telefoane, Internet / e-mail, 

videoconferință) 

4. Specificați ce constituie dovezi ale învățării 

Cum veți ști dvs. și participantul că învățarea a avut loc? Evaluarea învățării ar 

putea include un jurnal de învățare 

5. Specificați datele țintă 

Specificați datele pentru evaluările de progres și pentru finalizarea modulului / 

sarcinii. De acord asupra modului în care se va întâmpla acest lucru. Datele țintă 

pentru contactul cu facilitatorii ar trebui să specifice: 

 

 

● Interogare informală sau preocupări  

● Datele revizuirii progresului (Când va fi inițiat contactul formal pentru a 

verifica progresul și cum se va realiza acest lucru? De exemplu, prin 

telefon, întâlnire față în față etc.) 

● Datele de scadență ale evenimentelor de evaluare (Când sunt scadente 

evenimentele de evaluare și cum vor fi trimise? (De exemplu, prin poștă, e-

mail etc.) 
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● Părere. Când vor fi disponibile feedback-uri despre performanța evaluării 

și cum va fi livrat acest lucru? 

 

 

Sincronizare sugerată 

● 6 sesiuni de 2 ore 

 

 

 

Materiale și resurse necesare 

Pixuri și hârtii  

Resurse tehnologice 

acces la internet 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

- Sunteți mulțumit de planul de învățare pe care l-ați dezvoltat? 

- A fost dificil procesul de dezvoltare a planului? Care au fost provocările cu care te-

ai confruntat? 

- Cum veți pune în practică planul pe care l-ați conceput? 
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Unitatea 4. Concentrarea asupra provocărilor (UoS) 

Justificare 

În această unitate, accentul se pune pe permiterea tinerilor să înceapă să-și dezvolte abilități 

care să le permită să abordeze provocările cu care se confruntă atunci când se îndreaptă 

către oportunități de învățare suplimentare sau la angajare.  

Obiective  

Obiectivele de învățare din această unitate sunt de a introduce tinerii cursanți în abilitățile 

de rezolvare a problemelor. În plus, unitatea va permite, de asemenea, tinerilor să exploreze 

noțiunile de reflecție critică și analiză critică. 

Fundament teoretic  

Pentru mulți tineri, experiența lor anterioară de învățare ar fi putut fi negativă. Aceste 

experiențe anterioare vor avea un impact asupra modului în care elevul privește învățarea 

și modul în care se consideră pe sine însuși ca fiind un elev. Acest lucru poate duce la faptul 

că aceștia consideră că învățarea are prea multe provocări și bariere. Pentru a încuraja și a 

permite cursantului să se angajeze din nou în învățare, are nevoie de sprijin, încurajare și 

strategii pentru a identifica, aborda și depăși aceste provocări. 

Una dintre strategiile care trebuie utilizate este reflectarea critică. Reflecția critică este o 

abordare a rezolvării problemelor în care elevul, după ce a identificat o problemă, o poate 

analiza pentru a identifica factorii cheie; elevul caută apoi să stabilească o soluție sau soluții 

care să le permită să facă față și să depășească aceste provocări. Prin utilizarea exercițiilor 

de rezolvare a problemelor, elevii pot dezvolta abilități transferabile de rezolvare a 

problemelor pe care le pot folosi apoi pentru a aborda provocările și barierele cu care se 

confruntă, care pot avea un impact negativ asupra revenirii lor la învățare. 

Abordări de formare 

Formatorul care susține această sesiune ar trebui să folosească materialul furnizat pentru a 

permite tinerilor să exploreze și să dezvolte abilitățile lor de rezolvare a problemelor. 

Abordarea de formare în această unitate este centrată pe stagiar acolo unde formatorul ar 
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trebui să faciliteze și să ghideze procesul de învățare. Prin utilizarea exercițiilor de lucru 

individuale și de grup și prin utilizarea metodelor de evaluare și evaluare de către colegi, 

tinerii sunt încurajați să preia mai mult controlul învățării lor. Această abordare introduce, 

de asemenea, cursanții în noțiunea de analiză critică și reflecție critică și ambele fac parte 

din exercițiile de rezolvare a problemelor și de evaluare inter pares folosite în această 

unitate. 

În unitate, instructorul ar trebui, mai întâi, să introducă exerciții de concentrare care să 

încurajeze cursanții să se concentreze mai mult pe exercițiile de rezolvare a problemelor. 

Formatorul poate apoi introduce tinerii în conceptul de analiză critică prin intermediul 

exercițiilor de rezolvare a problemelor. Cursanții folosesc apoi activități de evaluare inter 

pares care ajută la evaluarea soluțiilor lor la exercițiul de rezolvare a problemelor și apoi 

folosesc tehnici de reflecție critică pentru a revizui soluțiile lor de rezolvare a problemelor 

după această evaluare inter pares. 

Cursanții vor încheia folosind tehnici de autoevaluare pentru a-și evalua și revizui 

performanța în această unitate.  

Ședințe practice 

Sesiunile practice sunt axate pe permiterea tinerilor să îndeplinească sarcinile folosind o 

serie de abilități. Formatorul ar trebui să evidențieze cursanților abilitățile utilizate și 

actualizate atunci când realizează aceste sarcini și lista abilităților utilizate de cursant în 

această unitate sunt evidențiate mai jos. 

  

Titlul activității 

1. Dezvoltarea concentrării 
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Participanți 

10-12 tineri 

  

Rezultatele învățării 

La sfârșitul acestei sarcini, tinerii vor avea: 

Dezvoltarea abilităților inițiale de concentrare 

  

Descriere / Metodologie 

Această sarcină este atât individuală, cât și o sarcină cu colegii. Elevii sunt încurajați 

să caute atât să întreprindă, cât și să dezvolte apoi exerciții pentru dezvoltarea 

concentrării lor. Formatorul ar trebui să programeze această sarcină pentru a se 

potrivi cu nivelul activității cursanților în această sarcină. 
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Sincronizare sugerată 

30 minute 
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Materiale și resurse necesare 

Îmbunătățirea concentrării pentru rezolvarea problemelor 

Una dintre dificultățile legate de rezolvarea problemelor este aceea de a nu acorda 

suficient timp pentru a vă concentra asupra unei probleme și a găsi o soluție. Testul 

de concentrare pe care l-ați finalizat în Task One poate să fi subliniat că există câteva 

aspecte ale abilităților dvs. de concentrare pe care doriți să le îmbunătățiți și această 

fișă de sarcini vă va arăta pentru a vă putea dezvolta aceste abilități. 

Sarcină: 

Numărați înapoi de la 100 la 1. Concentrați-vă doar pe cifre și încercați să le 

imaginați în cap. Nu te gândi la altceva. Dacă îți găsești mintea în derivă oprindu-te și 

începi să numeri înapoi, formează 100. Încearcă acest exercițiu timp de cinci minute 

și vezi la ce număr ajungi de fiecare dată. Cu cât te concentrezi mai mult pe sarcină, 

cu atât ar trebui să devină mai ușor să ajungi la ultimul număr. 

După ce finalizați această parte a sarcinii, accesați Internetul și utilizați căutarea 

Google pentru alte exerciții de concentrare care credeți că vă vor ajuta să vă 

îmbunătățiți abilitățile de concentrare. 

Dacă nu aveți acces la internet, încercați să colaborați cu un partener pentru a 

proiecta un alt exercițiu de concentrare similar cu cel pe care l-ați finalizat deja. Nu 

trebuie să fie un exercițiu complicat, dar ar trebui să vă permită să vă evaluați 

succesul de fiecare dată când îl întreprindeți. 
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Liniile directoare pentru evaluare 

Această unitate folosește un exercițiu de autoevaluare a cursantului pentru a permite 

tinerilor să-și evalueze progresul în unitate. Prin revizuirea abilităților lor atât la 

începutul, cât și la sfârșitul unității, cursanții vor putea să-și evalueze performanța și 

să evalueze numeric dezvoltarea abilităților lor în unitate. 

  

  

Titlul activității 

2. Rezolvarea problemelor și percepția 

  

Participanți 

10-12 tineri 

  

Rezultatele învățării 
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La sfârșitul acestor sarcini, tinerii vor avea: - 

● S-a explorat rezolvarea problemelor 

● Sarcinile de rezolvare a problemelor 

● Dezvoltarea abilităților inițiale de rezolvare a problemelor 

  

Descriere / metodologie 

Sarcinile din această secțiune conțin atât sarcini individuale, cât și de grup, care 

permit cursanților să dezvolte tehnici de rezolvare a problemelor. Aceste sarcini 

încurajează o lectură atentă, provoacă percepții și lucrează cu ceilalți. 

  

Momentul sugerat 

60 de minute 

  

Materiale și resurse necesare 
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Sarcină: 

Activitatea de inventar a competențelor 

Cât de bun ești la rezolvarea problemelor? Răspundeți la următoarele întrebări 

despre abilitățile dvs. de rezolvare a problemelor și evaluați-le folosind ghidul de 

mai jos: - 

q Pot identifica problemele atunci când prezintă o provocare 

q Pot analiza problemele 

q Înțeleg modul de rezolvare a unei probleme 

q Ma pot concentra pe sarcina de rezolvare a problemelor 

q Sunt motivat să rezolv o problemă 

q Pot fi creativ și inovator în rezolvarea problemei 

q Pot folosi diferite resurse pentru a-mi permite să rezolv problema 

q Pot fi eficient atunci când rezolv problemele 

q Pot rezolva probleme 

  

Ghid 

1. Nu cred că sunt foarte bun la asta 

2. Cred că aș fi putut face mai bine 

3. Pot face acest lucru în mod satisfăcător. 

4. Pot să fac asta destul de bine. 

5. Pot să fac asta foarte bine. 
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Scorul total:- 

Activitate de percepție - Un bărbat într-un lift 

Un bărbat locuiește într-un bloc de locuințe, iar casa lui se află la etajul 22. În fiecare 

dimineață merge la muncă și când intră în lift pentru a coborî apasă butonul de la 

parter. Cu toate acestea, când se întoarce acasă de la serviciu, intră în lift pentru a urca 

în apartamentul său. Dacă este singur în lift, apasă butonul pentru etajul 12 și merge 

de acolo până la etajul 18. Cu toate acestea, dacă se află pe lift cu alte persoane, el 

călătorește la etajul 18. De ce, uneori, călătorește la etajul 12 doar când se întoarce de 

la serviciu? 

Răspuns: 

Principalul este foarte mic și nu poate atinge butonul pentru etajul 18 când este singur 

în lift. Cu toate acestea, atunci când alte persoane sunt în lift cu el, pot apăsa butonul 

pentru etajul 18. 

Această sarcină este concepută pentru a arăta că, uneori, soluția la problemă este 

destul de simplă, dar putem complica lucrurile neapărat căutând soluții ușoare.  

Activitate de percepție - accident de mașină 

Un băiat și tatăl său sunt implicați într-un accident de mașină. Bărbatul și fiul său sunt 

amândoi inconștienți și duși imediat la spital, unde se descoperă că băiatul are nevoie 

de o intervenție chirurgicală de urgență și este dus direct la sala de operații. Cu toate 

acestea, întrucât este antrenat pentru operație, chirurgul afirmă că nu pot efectua 

operația, deoarece băiatul este fiul chirurgului. Cine este chirurgul? 

Răspuns: 
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Chirurgul este mama băiatului, dar, din moment ce femeile sunt în minoritate, sunt 

multe dintre slujbele profesionale superioare, suntem înclinați să-l percepem pe 

chirurg ca pe un bărbat.  

Obiectivul acestei sarcini este de a permite cursanților să-și pună la îndoială propriile 

ipoteze atunci când abordează probleme. 

Activitate de percepție - Numărați Fs. 

Formatorul ar trebui să scrie această propoziție pe o flipchart sau pe o tablă 

inteligentă și apoi să lase grupul să o privească timp de 15 secunde. Apoi, ar trebui să 

cereți tuturor să spună câte F au numărat în propoziție. 

DOSARELE FINALE SUNT REZULTATUL ANULUI DE STUDIU ȘTIINȚIFIC COMBINAT 

CU EXPERIENȚA ANULUI. 

Răspuns: 

Există șase F în propoziția e, dar de multe ori oamenii vor număra doar patru. Acest 

lucru se datorează faptului că suntem înclinați să ignorăm acele cuvinte precum „de”, 

deoarece cuvântul nu începe cu un F. 

Obiectivul aici este de a încuraja cursanții să acorde atenție tuturor părților unei 

sarcini și, din nou, să nu presupună doar că au acoperit toate aspectele.  
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Liniile directoare pentru evaluare 

Această unitate folosește un exercițiu de autoevaluare a cursantului pentru a-i 

permite cursantului să-și evalueze progresul în unitate. Prin revizuirea abilităților lor 

atât la începutul, cât și la sfârșitul unității, cursanții vor putea să-și evalueze 

performanța și să evalueze numeric dezvoltarea abilităților lor în unitate. 

 

Titlul activității 

3. Sarcină de analiză critică 

  

Participanți 

10-12 tineri 

  

Rezultatele învățării 
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La sfârșitul acestei sarcini, cursanții vor avea: 

Dezvoltarea tehnicilor de îmbunătățire a concentrației 

  

Descriere / Metodologie 

Această sarcină introduce tinerii în analiza critică 

  

Sincronizare sugerată 

30 minute 

  

Materiale și resurse necesare 
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Sarcină de analiză critică 

Analiza critică este o tehnică prin care putem analiza o problemă și, examinând cu 

atenție fiecare parte a problemei, putem găsi o soluție. Pe măsură ce examinăm orice 

problemă, trebuie să ne punem întrebări care ne permit să verificăm cu atenție 

înțelegerea problemei și să evaluăm fiecare etapă a soluției noastre pentru a ne 

asigura că soluția pe care o prezentăm este viabilă, este realizabilă, prezintă cea mai 

bună soluție la problema și rezolvă problema cu care ne confruntăm. Acest proces de 

gândire critică presupune să ne punem întrebări pe măsură ce trecem prin procesul 

de rezolvare a problemelor. 

Când ne confruntăm pentru prima dată cu o problemă, ar trebui să ne întrebăm ce 

știm despre această problemă și ce nu știm? Avem toate faptele și informațiile despre 

această problemă pentru a ne permite să o rezolvăm? Avem nevoie de informații 

suplimentare și, dacă avem, de unde vom obține informațiile? Poate fi rezolvată 

această problemă fără alte informații? Dacă există informații limitate cu privire la 

această problemă, este posibil să fie nevoie să găsim mai multe soluții până când 

putem colecta informații suplimentare care să ofere claritate suplimentară asupra 

problemei în sine. 

Activitate de grup 

(Împărțiți cursanții în grupuri mici pentru această sarcină.) 

Aveți un membru al familiei care a plecat într-un oraș la 400 de kilometri distanță de 

casa lor pentru un interviu de angajare. Totuși, membrul familiei a uitat ceva de care 

are nevoie pentru acest interviu, care are loc în următoarele 24 de ore, și trebuie să-l 

primiți. 

Care este soluția dvs. la această problemă? 
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NB. Nu aveți voie să discutați această sarcină cu nimeni din afara grupului dvs. De 

asemenea, nu aveți voie să adresați instructorului întrebări 
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Liniile directoare pentru evaluare 

Această unitate folosește un exercițiu de autoevaluare a cursantului pentru a-i 

permite cursantului să-și evalueze progresul în unitate. Prin revizuirea abilităților lor 

atât la începutul, cât și la sfârșitul unității, cursanții vor putea să-și evalueze 

performanța și să evalueze numeric dezvoltarea abilităților lor în unitate. 

  

  

  

 

Titlul activității 

4. Evaluarea colegilor și reflecția critică 

  

Participanți 

10-12 tineri 
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Rezultatele învățării 

La sfârșitul acestei sarcini, tinerii vor avea: 

A întreprins o sarcină de analiză a colegilor 

Reflexiune critică explorată 

Dezvoltarea ulterioară a abilităților de lucru în grup 

  

Descriere / Metodologie 

Această primă parte a acestei activități este o sarcină de evaluare inter pares. Prezintă 

tinerilor conceptul de evaluare inter pares. A doua sarcină este o sarcină de reflecție 

critică în care elevii reflectă asupra soluției lor la activitatea anterioară, având în 

vedere feedback-ul lor de la colegii lor. 

  

Sincronizare sugerată 

60 de minute 
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Materiale și resurse necesare 

Analiza impactului unei anumite politici concepute la nivel local, național sau 

european asupra vieții lor de zi cu zi. Ei trebuie să ofere propriile soluții la problema 

abordată de acea politică. 

  

Liniile directoare pentru evaluare 

Această sarcină conține un exercițiu de autoevaluare a tinerilor, unde își pot evalua 

progresul cu tehnici de rezolvare a problemelor. 
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Unitatea 5 Feedback și reflecție 

Feedback-ul este unul dintretop 10 influențeprivind realizarea cursanților. Cercetările lui 

John Hattie s-au concentrat pe feedback de mult timp. 

În 2011, John Hattie a contribuit la o publicație despre Sutton, Hornsey și DouglasFeedback: 

comunicarea de laude, critici și sfaturicu un articol despre „Feedback în școli”. 

John Hattie oferă câteva clarificări și explicații interesante luiarticole anterioare despre 

feedbackîn școli: 

1. A da nu este a primi: Profesorii pot pretinde că oferă mult feedback, dar măsura mai 

potrivită este natura feedbackului primit (și aceasta este adesea destul de mică). 

2. Cultura elevului poate influența efectele de feedback: Feedback-ul nu este doar dat în 

mod diferențial, ci și primit în mod diferențial. 

3. Disconfirmarea este mai puternică decât confirmarea: atunci când se oferă feedback 

care disconfirmă, atunci pot exista schimbări mai mari, cu condiția să fie acceptate. 

4. Erorile trebuie binevenite: expunerea la erori într-un mediu sigur poate duce la 

performanțe mai ridicate 

5. Puterea colegilor: sunt necesare intervenții care urmăresc să stimuleze feedbackul 

corect al colegilor. 

6. Feedback din evaluare: Evaluarea (...) ar putea și ar trebui să ofere, de asemenea, 

feedback profesorilor cu privire la metodele lor. 

7. Există multe strategii pentru a maximiza puterea feedback-ului:Shute (2008)a oferit 

nouă orientări pentru utilizarea feedback-ului pentru a îmbunătăți învățarea: 

● focalizați feedback-ul pe sarcina nu pe cel care învață, 

https://visible-learning.org/glossary/
http://amzn.to/1azduoH
http://amzn.to/1azduoH
https://visible-learning.org/2013/02/john-hattie-helen-timperley-visible-learning-and-feedback/
https://visible-learning.org/2013/02/john-hattie-helen-timperley-visible-learning-and-feedback/
http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf
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● oferi feedback elaborat, 

● să prezinte feedback elaborat în unități gestionabile, 

● să fie specific și clar cu mesaje de feedback, 

● păstrați feedback cât mai simplu posibil, dar nu mai simplu, 

● reduce incertitudinea dintre performanță și obiective, 

● oferi feedback imparțial, obiectiv, scris sau prin computer, 

● promovează o orientare către obiectivele de învățare prin feedback, 

● oferiți feedback după ce cursanții au încercat o soluție. 

(cf. John Hattie în Sutton, Hornsey și Douglas (2011), Feedback: Comunicarea laudelor, 

criticilor și sfaturilor.) 

Sesiuni practice 

Titlul activității 

1. QuickFeedback - Sandwich  
 

Participanți 
Număr par de oameni 
 

Rezultatele învățării 

Tinerii vor înțeleged: 
- punctele lor forte și punctele slabe care sunt primul pas pentru a învăța lucruri noi 
 

 

Descriere / Metodologie 

Este un exercițiu foarte simplu care îi face pe oameni să vorbească și să se cunoască mai 
bine.  
În primul rând vorbește cu grupul despre ce este feedbackul și care sunt caracteristicile 
unui feedback bun. Informațiile brainstormed trebuie scrise pe o flipchart. 
Definiția comună a Afterword-ului este creată de facilitator.  
A doua întrebare adresată de facilitator este „Care este legătura dintre un feedback bun și 
competența de a învăța să înveți”. Răspunsul pe care îl căutăm ar putea fi „fără feedback, 
nu putem evalua schimbarea pe care am dori să o facem, este cunoștințele, abilitățile sau 
comportamentul nostru”. 
Ca rezumat facilitatorul prezintă un model de feedback de tip sandwich care se bazează 
pe „împachetarea” masajului constructiv în masaje pozitive. Acest lucru face ca persoana 
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care primește feedback-ul să fie mai deschisă pentru critici și mai capabilă să recunoască 
necesitatea schimbării. De exemplu, dacă se dorește să treacă message „Cred că ai putea 
fi un ascultător mai bun și mai concentrat pe oamenii care îți vorbesc” ar putea face un 
masaj sandwich, cum ar fi: 
„Îmi place foarte mult să ascult ceea ce ai de spus! Cred că ai putea fi un ascultător mai 
bun și mai concentrat pe oamenii care îți vorbesc. Puteți oferi atât de mult celor care 
petrec timp cu voi! ”. 
 
După această introducere, participanții sunt rugați să se ridice și să abordeze orice 
persoană doresc. În perechieyaveți două minute pentru a vă oferi reciproc feedback 
rapid (un minut de persoană). După aceea, participanții schimbă cuplul. Exercițiul poate 
fi repetat până când toată lumeaau vorbit cu toți ceilalți participanți. 
 
În a treia parte a exercițiului, participanții au la dispoziție 20 de minute pentru reflecție 
și completează o întrebare simplăairre răspunzând la întrebări: 
 

1. Ce am învățat despre mine? 
2. Care sunt punctele mele forte conform celorlalți? 
3. Care sunt punctele mele slabe în raport cu altele? 
4. Cum pot aborda astfel de puncte slabe? 

 
În partea finală a exercițiului, participanții formează grupuri de câte 4 și vorbesc despre 
răspunsurile lor. 
 
 

Sincronizare sugerată 

 

1 - 1,5 ore. 

 

 

Materiale și resurse necesare 

 

Flip-chart 

Înmânează 

 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

 

Exercițiul este unul în principal de reflecție, astfel încât antrenorul ar trebui să ia timp 
și să ofere spațiu participanților. 
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Titlul activității 

 2. Patru  niveluri de competențe Reflecție Exercițiu  
 

Participanți 
De la 2 până la numărul nelimitat 

 

Rezultatele învățării 

Tinerii vor înțelege cum: 
- punctele tari și punctele slabe ale acestora 
- analizează-le competențele  

- competențele sunt dobândite și cunosc modelul „4 niveluri de competențe” 

 

Descriere / Metodologie 

Formatorul începe cu introducerea modelului „4 etape de competențe”. Antrenorul poate 
pregăti hârtii colorate cu fiecare etapă de competență și le poate lipi pe perete explicând 
modelul pas cu pas. 
 
„Obținerea de noi abilități și competențe necesită timp. 
 
Incompetență inconștientă 
În prima etapă nu înțelegem sau știm să facem ceva și nu recunoaștem neapărat deficitul. 
Uneori poate fi ceva ce nu am mai făcut până acum sau nu știm că există așa ceva, de 
aceea nu ne deranjăm incompetența noastră. Cu toate acestea, această etapă poate 
însemna, de asemenea, efectuarea unei activități pe care am făcut-o anterior și (credem) 
știm deja cum să o facem. De exemplu, începem să cântăm la tobe și credem că o putem 
face pentru că nu am luat niciodată un lefiulsau a comparat abilitățile noastre cu cineva 
care chiar o poate face. Este momentul în care vedem o persoană care face ceva la 
televizor și ne gândim „Asta pare foarte simplu, eu'Sunt sigur că aș putea face asta! ” 
 
Incompetenta constienta 
Trecerea la al doilea nivel de dobândire a competenței este momentul în care 
recunoaștem că nu știm să facem ceva și încercăm să-l învățăm. Aici vom vedea întreaga 
măsură a deficienței noastre de abilități. Aceasta este etapa este cel mai important punct 
de învățare, aici învățăm cu adevărat abilitatea pentru a ajunge la nivelul următor.este 
momentul în care mergem la un concert de tobe de clasă și brusc se pare că nu putem 
cânta cu adevărat. 
 
Competență conștientă 
Acum înțelegem sau știm cum să facem ceva, dar îndeplinirea abilității sau cunoștințelor 
necesită concentrare și devotament. Lucrăm în mod conștient și cu grijă. Am învățat să 
cântăm la tobe acum, dar trebuie totuși să ne gândim cum să cântăm când o facem. 
 
Competență inconștientă 
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În acest stadiu știm să facem lucrurile fără să ne gândim la asta. Am interiorizat complet 
această abilitate. Acesta este momentul în care ne întâlnim colegul nostru care începe să 
cânte la tobe și să spunem „hai, că este atât de simplu!”. 
 
(Modelul a fost descris pentru prima dată de către formatorul de management Martin M. 
Broadwell drept „cele patru niveluri de predare” în februarie 1969.) 

 
 
După descrierea modelului, fiecare dintre participanți primește propriul document cu 
modelul tipărit și sarcinile date. 

1. Gândidespre o poveste despre dobândirea unei abilități și împărțirea ei în etape. 
Desenați și imaginați-vă în fiecare etapă. 

2. Așezați-vă în grupuri mici de 4 persoane și spuneți-vă povestea dobândirii unei 
abilități. 

3. În grupuri mici pregătiți „4 reguli de aur” ofgobținerea de noi abilități - fiecare 
regulă ar trebui să încurajeze sau să ajute o persoană să ajungă la următoarea 
etapă a învățării. 

4. Fiecare grup ar trebui să prezinte „Regulile de Aur” în fața grupului. Formatorii de 
pe flipchart creează un set comun de reguli. 

 
 
 

Sincronizare sugerată 

 

Prezentare - 10 minute 

Etapa 1 - 20 de minute 

Etapa 2 - 20 de minute 

Etapa 3 - 10 minute 

Incompetență 
inconștientă 

Incompetenta 
constienta 

Competență 
conștientă 

Competență 
inconștientă 
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Etapa 4 - 20 de minute 

  

 

Materiale și resurse necesare 

 

1. Flip-chart 

2. Hârtie colorată 

3. Prospect cu „4 etape ale Learning " 

 

 

Liniile directoare pentru evaluare 

Exercițiul este unul în principal de reflecție, astfel încât antrenorul ar trebui să ia timp și să 
ofere spațiu participanților. 
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Concluzii 

Una dintre abilitățile de bază pentru succes în societatea cunoașterii este capacitatea de 

a învăța. Cu schimbări din ce în ce mai rapide la locul de muncă, datorită schimbării 

tehnologiei și ca urmare a schimbării nevoilor societății în contextul globalizării, tinerii de 

astăzi trebuie să învețe să învețe pentru a-și menține participarea deplină și continuă în 

societatea civilă, eliminând astfel riscul de excludere socială. 

În acest context, a învăța să înveți este un instrument esențial pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții și, prin urmare, oricine își adresează educația trebuie să poată oferi atât 

educație, cât și formare, modelându-și mediul de învățare pentru aceste abilități de 

dezvoltare pentru toți tinerii. 

Cu toate acestea, abordarea trebuie să fie complet incluzivă, adresându-se persoanelor 

cu mai puține oportunități (cei cu nevoi speciale și cei care au abandonat școala), o 

abordare pe tot parcursul vieții (inclusiv studenți și adulți tineri) și prin diferite medii de 

învățare (formale, non-formale și informal). 

Natura schimbătoare a societății și a muncii înseamnă tot mai mult, profesionalizarea și 

adaptarea acelor abilități profesionale care nu mai sunt suficiente la locul de muncă din 

cauza complexității organizării muncii, sporind tipurile de sarcini pe care angajații sunt 

chemați să le îndeplinească. , introducerea de modele de lucru flexibile și metode de 

lucru în echipă, ceea ce înseamnă că gama de competențe utilizate la locul de muncă este 

în continuă extindere. 

În mod similar, societatea în ansamblu este mai puțin uniformă decât în trecut, astfel 

încât competențele personale ale tinerilor (cum ar fi adaptabilitatea, toleranța față de 

ceilalți și autoritatea, munca în echipă, rezolvarea problemelor și asumarea riscurilor, 

independența etc.) sunt mult mai necesare, dacă tinerii trebuie să trăiască împreună în 

toleranță și respect unii pentru alții. 

Prin urmare, asistăm astăzi mai mult ca oricând la apariția abilității celor care oferă 

contexte de învățare pentru tineri, astfel încât aceștia să poată identifica și utiliza metode 

și tehnici educaționale care facilitează dezvoltarea celor mai importante dintre aceste 

abilități - abilitatea de a învăța - menținând curiozitatea și interesul pentru noile 

dezvoltări și abilități - fără de care nu poate exista o învățare pe tot parcursul vieții. 
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