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1. Introducere 

De ce o facem? 

 

Voluntariatul și implicarea civică sunt unele dintre cele mai vizibile expresii ale cetățeniei active și 
reprezintă mecanisme de bază pentru ca oamenii să dezvolte o varietate de abilități, inclusiv de viață, 
care pot să le îmbunătățească nu doar eligibilitatea pe piața muncii, ci și să-i sprijine în crearea de noi 
relații, să conteste stereotipurile, nedreptatea socială, și să abordeze problemele comunității. Acest 
proiect de 30 de luni KA2 Erasmus+, numit „Wake UP! Tineri europeni deveniți agenți ai schimbării 
pentru o Europă mai bună”, și-a dorit să sublinieze importanța oferirii vocii și platformelor pentru tineri 
în vederea generării schimbărilor pozitive în comunitățile lor. 
 
Proiectul coincide cu pandemia COVID-19, care a demonstrat că multe persoane din Europa, deja aflate 
în mare pericol de excluziune, au fost lovite mai rău. Răspândirea de știri false despre virus, dar și 
creșterea xenofobiei, rasismului, temei, au transformat această criză sanitară, socială și economică într-
o provocare și mai mare pentru noi toți. Dar, așa cum va arăta Ghidul final de proiect, tinerii, voluntarii, 
cetățenii activi, împuterniciți de organizațiile din țările partenere, au arătat că, în ciuda dificultăților, pot 
să fie uniți și solidari cu oamenii care se regăsesc în situații vulnerabile. 
 
Astfel, în proiectul Wake UP!, tinerii participanți au fost, de fapt, unificatori, și exact acei agenți ai 
schimbării care pot face din Europa un loc mai bun. Au subliniat importanța cetățeniei, în diversitatea 
sa: activă, democratică, europeană și informată. Toate acestea au ajutat proiectul să evidențieze că 
tinerii sunt cu adevărat implicați, printr-o diversitate de proiecte, ateliere, conferințe, evenimente, 
bloguri, podcasturi – toate menite să lupte împotriva nedreptății sociale și să asigure că, încet, încet, 
comunitățile de pe continent se pot uni într-o singură Europă Socială. 
 
În ciuda provocărilor COVID-19, partenerii din proiect au livrat rezultate excelente, iar Ghidul final de 
proiect este o colecție de bune practici, abordări pedagogice folosite și analizate și exemple care pot 
servi ca inspirație: o diversitate de ateliere dezvoltat de parteneri, în cadrul diverselor Rezultate 
intelectuale. Dacă proiectul în sine a creau zeci și zeci de prezentări de ateliere pe baza formatelor 
diferite de angajament – campanii, evenimente, conferințe, podcasturi, advocacy, ca să oferim câteva 
exemplu – aici organizațiile implicate au ales o selecție „de gust”, de la partenerii din România, Austria, 
Croația, Regatul Unit, Republica Cehă, Norvegia, Macedonia de Nord și Germania. 
 
La finalul Ghidului, partenerii încurajează cititorul să viziteze un portal de învățare online dedicat, o bază 
de bune practică, unde este disponibilă toată munca organizațiilor implicate, ca resurse partajabile. 
Colecția completă de exemple va crește bogăția surselor de inspirație din acest Ghid, arătând că tinerii 
implicați în proiect au abordat cu succes problematici și nedreptăți sociale la nivel local, regional, 
național și european. Soluțiile lor au fost adesea ascultate de decidenți, iar tinerii înșiși au dobândit 
competențe cruciale, care-i vor susține drept cetățeni europeni activi în călătoriile de-o viață. Tinerii au 
devenit agenți ai schimbării, croind un viitor pentru o Europă mai bună, mai unită, mai incluzivă și 
Socială. 
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2. Regulile de aur ale proiectui “Wake UP!” 

Scopul atelierelor, training-urilor şi a activităţilor din proiectul „Wake UP!” este instruirea 
tinerilor europeni care vor deveni agenţi ai schimbării pentru o Europă mai bună. Dorim să-i inspirăm și 
să-i încurajăm pe tineri să promoveze valorile democratice, solidaritatea și incluziunea în Europa într-un 
mod practic. Pentru a face acest lucru, lucrătorii de tineret și educatorii trebuie să învețe modalități mai 
eficiente de a ajunge și de a se adresa acestora, de a-i responsabiliza și de a-i încuraja să devină cetățeni 
activi, cel puțin în comunitatea locală. În urma diverselor noastre activități, tinerii se vor implica și vor 
face voluntariat (cel puțin la nivel local), vor pune bazele unor inițiative sau a unor proiecte proprii, vor 
organiza propriile lor ateliere și activități locale. Sperăm că unii dintre tinerii, care participă la atelierele 
noastre de formare profesională vor deveni formatori și agenţi ai schimbării. Ei vor fi capabili să ajungă 
și la mai mulți tineri care nu sunt încă implicați în voluntariat, în acţiuni comunitare sau activități sociale 
/ politice și ar putea deveni chiar modele pentru aceştia. 

Credem că este important ca vocea, opiniile și ideile tinerilor să fie auzite, luate în serios și să 
aibă un impact asupra comunităţii din care fac parte. Aceştia ar trebui să poată influența și contura 
spaţiul comunitar din care fac parte.  

Atelierele, training-urile și activitățile din proiectul “Wake UP!” ar trebui să reflecte acest lucru și 
prin urmare, toate ar trebui să urmeze regulile de aur ale “Wake UP!”! Unele dintre ele pot părea simple 
și evidente, dar asigurați-vă că le luați în considerare. 

 
Regula nr. 1: Responsabilizaţi tinerii şi încurajaţi participarea activă! 
 

Încurajați toți participanții să contribuie și să participe activ: este nevoie de implicarea tuturo. Nu 
numai anumiţi indivizi, ci întregul grup este responsabil pentru succesul, atmosfera bună și rezultatul 
muncii de grup. Ascultă activ, arată-le interes și, mai ales, ia-i în serios: recunoaște și arată-le apreciere 
faţă de experiența și perspectivele lor. Oferă-le oportunități de a contribui cu idei și de a participa activ 
în planificarea și luarea deciziilor cu privire la activitățile lor. Tinerii se așteaptă să fie tratați cu 
înţelegere şi respect. Nu-i batjocoriți și nu-i înjosiţi pe tinerii participanți și evitați stereotipurile. Asta 
înseamnă, de asemenea, acceptarea și încurajarea participanților activi, care ar putea contribui 
substantial la planul de lucru inițial. Permiteți tinerilor implicați, în special educatorilor implicaţi în 
procesul de învăţare, să dețină controlul asupra progresului muncii lor. 

Responsabilizarea și implicarea activă a participanților înseamnă totodată a nu-i trata pe 
participanții vulnerabili ca pe nişte victime. Intenţia de a-i suprapraproteja nu le este benefică, de aceea 
trebuie să găsiți echilibrul potrivit între sprijin şi auto-ajutorare, stabilind clar nişte limite și încurajând 
activismul. 

Responsabilizarea descrie procesul de încurajare a altor persoane de a câștiga mai multă 
încredere în sine, mai ales când se simt capabili să își controleze propria viață și să își revendice 
drepturile. Trebuie să li se permită să contribuie la decizii luate cu privire la viața lor. Prin urmare, este 
important să consolidăm competențele de învățare (de exemplu, gestionarea timpului și a cunoștințelor) 
ale tinerilor și promovarea competențelor lor de soluționare a problemelor. Pentru a-i sprijini să creadă 
în ei înșiși și în abilitățile lor și să poată schimba ceva în bine, este de asemenea util să-i ajutăm să 
dezvolte strategii pentru depășirea tiparelor negative de comportament și de autocompătimire.  
 
Regula nr. 2 Materialele de învățare trebuie să fie aibă un grad crescut de aplicabilitate în practică 
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Tot conținutul ar trebui să se bazeze pe experiențele (potențiale) din viața reală. Tinerii ar trebui 
să poată aplica în practică „lecțiile învățate” și cunoștințele dobândite cu ușurință. Acest lucru se poate 
face prin a permite tinerilor să planifice și să implementeze propriul proiect / activitate, folosind studii 
de caz reale sau metode precum story-telling (spunerea unor poveşti). 
 
Regula nr. 3 Promovați învățarea bazată pe interesele participanţilor 
 

Luați în considerare interesele cursanților și concentrați-vă asupra acestora: discutați cu tinerii la 
care doriți să ajungeți mai întâi, ascultați-i într-un mod activ și planificați activităţile în consecință. 
Colectaţi așteptările tinerilor cursanți la început. Lăsaţi-i pe ei să decidă ce este important pentru ei, 
deoarece prin intermediul activităţii pe care o organizaţi trebuie să oferiţi suport şi orientare, dar și 
soluții pentru diferite probleme reale. 
 
Regula nr. 4 Permiteți învățarea autoghidată  
 

Lasaţi-i pe cursanți să fie responsabiliti de propriul proces de învăţare: oferiţi-le oportunități de a 
lua inițiativă, cu sau fără sprijinul sau îndrumarea altora. Studenții ar trebui să-și asume procesul 
învățare și să decidă ce și cum vor învăța. 
 
Regula nr. 5 Auto-reflecția și munca biografică sunt importante 

 
Învățarea reflectivă implică tinerii care se gândesc la ceea ce au învățat și au experimentat, 

raportând „lecțiile învățate” la propria lor viață, trăgând diferite concluzii. Pentru a îmbunătăți acest 
proces, este important să includem activități de reflecție, de exemplu, prin utilizarea jurnalelor de 
reflecţie, discuții de grup sau autoevaluare. 

Pe măsură ce propriul nostru trecut și povestea noastră de viață ne-au modelat ca persoane, 
munca biografică ar putea fi utilă în pregătirea unui atelier sau a unei activități. Înțelegerea propriei 
biografii permite tinerilor să dezvolte noi strategii și noi oportunități în viața lor. Biografia are o influență 
puternică asupra proceselor și practicilor de învățare, iar prin munca biografică, tinerii pot învăța, de 
asemenea, cum să-și gestioneze prezentul și viitorul într-un mod creativ. Munca biografică poate fi utilă 
pentru a evidenția modul în care învățarea a avut un impact pozitiv asupra vieții tale.  
 
Regula nr. 6 Utilizați cât mai multe metode interactive 
 

Înveți cel mai bine prin faptul că ești implicat activ. Deci, participanții ar trebui să se implice și să 
lucreze pentru ei înșiși (munca individuală sau de grup). Invitați participanţii să contribuie și să pună 
întrebări în timpul prezentării. Cereți feedback și utilizați cât mai multe metode interactive (de exemplu: 
quiz-uri, lucrul în echipă, brainstorming, diferite jocuri). 
 
Regula nr. 7 Învățarea experimentală reprezintă o învățare practică 
 

Pentru ca tinerii să învețe și să se dezvolte, au nevoie de multe oportunități de a încerca lucruri 
noi, de a se testa, de a experimenta succesul și de a se distra. Așadar, permiteți-le învățarea o învăţare 
bazată pe practică, să experimenteze, să încerce lucrurile, să utilizeze metode precum jocuri de rol sau 
simulărei (de exemplu, Modelul ONU). 
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Regula nr. 8 Lucrați în mod cooperativ și colaborativ 
 

Trebuie să încurajați o atmosferă pozitivă de grup și să gestionați eficient dinamica grupului. 
Unul dintre obiectivele principale ale atelierului / formării / activității dvs. ar trebui să fie dezvoltarea 
capacității tinerilor de a construi și gestiona relații interpersonale și sociale. Așadar, asigurați-vă că toți 
participanții vor fi implicați, pot contribui și că toată lumea este ascultată într-un mod activ de către 
restul grupului. Stabiliți reguli clare, care sunt agreate de către participanți. Folosiți metode precum 
discuția de grup și munca de grup, reflecția colectivă și colectarea feedback-ului. 
 
Regula nr. 9 Utilizați un limbaj accesibil 
 

Pentru a fi înțeles și urmat cu ușurință, utilizați un limbaj accesibil și cuvinte simple. Asta nu 
înseamnă că trebuie să simplificați lucrurile, ci să vă exprimați într-un limbaj simplu. Folosiți propoziții 
scurte și folosiți doar termeni ușor de înțeles de publicul dvs. 
 
 
 
 
Regula nr. 10 Utilizați un limbaj pozitiv 
 

Adoptaţi o atitudine pozitivă în timp ce vorbiți. Folosirea unui limbaj pozitiv tinde să ne înfățișeze 
persoana care comunică ca fiind credibilă și respectabilă. Nu trebuie să fim judecători în ceea ce spunem 
și trebuie să vorbim cu respect despre oamenii implicați în activităţile noastre  și despre cultura, credința 
și idealurile lor. Contruiţi în jurul punctelor lor tari. Dacă doriți să atingeți un anumit obiectiv, descrieți 
rezultatele dorite într-un mod pozitiv (ce se va îmbunătăţi, ce vor face oamenii și cum li se va schimba 
modul de a gândi). Creați o „viziune” a rezultatelor și efectelor pozitive în mintea oamenilor. Limbajul 
pozitiv îmbunătățește de asemenea comunicarea, reduce din atitudinile defensive în ceilalți și, prin 
urmare, reduce conflictele. 
 
Regula nr. 11 Concentrați-vă pe laturile și punctele pozitive ale tinerilor 
 

Concentrați-vă pe punctele tari, abilitățile, talentele și cunoștințele tinerilor și nu pe deficitele lor 
și ceea ce le lipsește. Promovați o viziune pozitivă a tinerilor către ceilalți membri ai comunității sau 
colegi și contestați opinii negative sau stereotipuri despre tineri. În atelierul / training-ul sau activitățile 
dvs. încercați să identificați ce fac tinerii bine sau ce resurse personale pot avea. Dacă lecțiile noastre 
evidențiază aceste „puncte forte” identificate, tinerii cursanți se pot identifica mai bine cu „lecțiile 
învățate”. 
 
Regula nr. 12 Greșelile sunt binevenite! 
 

Trebuie creată o atmosferă în care tinerii pot să contribuie fără riscul ca noi, sau ceilalţi 
participanţi să râdem, dacă spun ceva „greșit”. În special tinerii sunt foarte sensibili la modul în care sunt 
percepuți și, prin urmare, încearcă să evite eșecul. Această teamă de eșec și de a face o greșeală îi poate 
împiedica să se dezvolte în continuare. Faceți-i să înțeleagă că greșelile fac parte din procesul de 
învățare. Prin eșec, înveți unele dintre cele mai valoroase lecții din viață. Trucul este să te concentrezi pe 
ceea ce ai învățat din greșeală și să îţi îmbunătăţeşti acţiunile pe viitor.   
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Regula nr. 13 Găsiți noi modalități și locuri de învățat 
 

Părăsirea „zonei tale de confort” - însemnând mediul tău obișnuit - oferă multe posibilități noi de 
învățare. De exemplu participarea la activități în aer liber (excursii pe teren, simulări, stagii de practică) 
le permite participanţilor să pună în practică aspectele teoretice învăţate. A fi „în afara zonei de confort” 
îți arată o perspectivă diferită asupra unui subiect și te ajută să vezi cum anumite lucruri au un impact 
asupra vieții tale sau asupra vieții celor din jur.  
 
Regula nr. 14 Fiți autentic 
 

Formatorii / educatorii care au un stil de predare autentic sunt primiți mult mai bine de către 
studenți. Sunt văzuți ca fiind abordabili, mai pasionați, atenți şi capabili. Ei arată disponibilitatea de a 
împărtăși detalii din viața lor, de a spune povești personale, de a face glume și de a admite greșeli. Dar 
această „dezvăluire de sine” nu ar trebui să fie nelimitată: fiți conștienți de rolul dvs., de situație și de 
natura participanţilor.  Nu ar trebui să fiţi prea personali în relaţia cu aceştia și să împărtășești detalii din 
viața dvs. care nu sunt adecvate. Și ceea ce este cel mai important: nu „jucați un rol” –aceste este un 
lucru care cu siguranță nu le place. 
 
Regula nr. 15 Construiți o relaţie bazată pe încredere  
 

Ca formator / educator, sunteți un model pentru participanţii dvs.: asigurați-vă că între dvs. și 
tineri se dezvoltă o relație pozitivă și de încredere. Respectați-vă promisiunile și regulile stabilite și nu 
folosiți greșit încrederea tinerilor. Fiţi sinceri cu ei. 
 
Regula nr. 16 Fiţi un model pentru participanţi 
 

Întotdeauna să aveți un plan înainte de a începe un atelier sau o activitate. Dacă nu știți de ce 
faceți ceva și cu ce scop, de obicei nu veți reuși. Trebuie să știți direcția în care doriţi să mergeţi, pentru 
ca ceilalți să vă urmeze și să vă înțeleagă. Participanţii ar trebui să înțeleagă metodele, conținutul și 
contextul. Deci, comunicaţi întotdeauna clar și explicaţi de la început: ce faceţi și de ce. Care va fi 
procesul? Ce vă așteptați de la ceilalți? Explicați principiile de bază și valorile comune (de exemplu, nu 
este acceptată niciun fel de discriminare). Dar trebuie să fiţi un model și să trăiţi principiile și valorile pe 
care le predicaţi. Trebuie să fiți capabili să stabiliți limite clare și acorduri între participanți. 
 
Regula nr. 17 Promovaţi drepturile și a șansele egale, respectul și o atitudine fair-play 
 

Fiecare participant are dreptul și ar trebui să fie încurajat să participe la atelierul sau activitatea 
dvs. indiferent de abilităţile pe care le posedă, situația socio-economică, etnia, sexul sau orice alt factor. 
Asta înseamnă că cei responsabili de oragnizarea activităţile trebuie să se pregătească să răspundă 
diferențelor și abilităților individuale, oferind o gamă largă de activități și adaptând activitățile pentru a 
se asigura că toată lumea poate fi inclusă. Activitățile ar trebui să fie modificate, acolo unde este 
necesar, pentru a permite tuturor participanților oportunitatea de a participa pe deplin pentru a învăța 
și a se dezvolta. 

Trebuie să vă asigurați că corectitudinea, respectul, atitudinea fair-play și incluziunea sunt 
regulile fundamentale. În primul rând, trebuie să exersaţi discursul pe care îl abordaţi, trebuie să fiţi un 
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model de echitate, să trataţi fiecare participant cu respect și să-i faceţi pe toți să se simtă incluşi. Este 
util să dezvolțaţi reguli de bază la începutul atelierului / training-ului / activității, care să reflecte aceste 
valori și să vă asiguraţi că sunt aplicate. 
 
Regula nr. 18 Creați un mediu favorabil dezvoltării, primitor și sigur 
 

Crearea unui mediu de primitor bazat pe susținere şi înțelegere, care încurajează discuțiile 
deschise și care le permite tinerilor libertatea și oportunitatea de a se implica activ. Aceştia trebuie să se 
simtă în siguranță, atât fizic, cât și  din punct de vedere social, atunci când participă la o activitate. 
Protecția participanților acoperă o serie de domenii, inclusiv: 

a) mediul fizic: 
Verificați dacă instalațiile şi echipamentele sunt într-o stare bună și în condiții de siguranță de 

utilizare. Asigurați disponibilitatea echipamentelor sigure și adecvate. Fiți conștienți de condițiile 
meteorologice, dacă faceți activități în aer liber. 

b) mediul social 
Fiți conștienți de diferitele relații dintre participanți și formatori / educatori. Asigurați-vă că 

tinerii se vor trata reciproc cu respect și corectitudine. Participanții trebuie să simtă că este un mediu 
sigur, în care respectful şi atitudinea fair-play sunt o practică normală. 

c) mediul emoțional 
Luați în considerare nevoile variate ale tinerilor și sprijiniți-le, după cum este necesar. Preveniți 

orice formă de abuz sau bullying și promovați sentimente pozitive față de indivizi. 
Dacă aveți participanți din grupuri țintă vulnerabile, trebuie să acordați o atenție specială nevoilor lor 
specifice, să vă pregătiți în consecință și să primiți asistență profesională, dacă este necesar. 
 
 Regula nr. 19 Fiţi prezenţi 100% și flexibili 
 

Ca şi formator / educator trebuie să oferiți o structură procesului de învăţare și să aveți o viziune 
clară a ceea ce doriți să obțineți. Dar trebuie să fiți totodată şi flexibili când acționați: așteptați-vă la 
aspecte neașteptate, tolerați schimbările, rezolvați problemele în mod creativ dacă lucrurile nu 
funcționează așa cum le-ați planificat și fiți deschiși la nevoile și ideile reale ale participanţilor. 
 
Regula nr. 20 Creaţi un conţinut interesant 
 

Utilizați social media, imagini, filme, videoclipuri, imagini și fișiere audio. Dar verificați mai întâi 
dacă materialul este actualizat și de ultimă generație în rândul tinerilor. Dacă este posibil, permiteți 
participanților dvs. să producă conţinut ei înşisi, de exemplu, prin producerea unor imagini, videoclipuri, 
postări etc. 
 
Regula nr. 21 Mai puțin este câteodată mai mult! 
 

Organizaţi activităţi scurte și simple. Este mai bine să abordăm un subiect în profunzime decât 
să-l tratăm superficial. După prezentarea unui subiect, oferiți participanților posibilitatea de a contribui, 
de a discuta, de a aplica cele învăţate și de a fi activi ei înșiși. 
 
Regula nr. 22 Utilizați resursele locale de care dispuneţi 
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Dacă organizaţi un  atelier / training / activitate Wake UP!, colaboraţi cu tineri, dar și cu școli, 
centre de tineret, părinți, tutori, profesioniști, ONG-uri etc., care sunt relevante pentru subiectul pe care 
doriți să îl abordați. Cu cât colaborarea este legată mai mult de comunitatea locală, cu atât impactul va fi 
mai bun. Pentru a face acest lucru, este important să vă cunoașteți comunitatea. Identificați potențialii 
susținători ai acţiunii dvs. și creați-vă o rețea proprie de colaboratori. 

Mai mult, învățați tinerii despre avantajele rețelelor de parteneri, cum să le construiți și cum 
păstrați le active. Abilitățile de colaborare în cadrul unei reţele vor responsabiliza tinerii și vor deschide 
noi portiţe pentru activitățile viitoare! 
 
Regula nr. 23 Distraţi-vă! 
 

Dacă învățarea este distractivă, va fi mai eficientă. Dacă participanţii se distrează în timp ce 
învață veţi reuşi să îi menţineti mai motivați iar aceştia se vor simţi mai bine, vor putea reține informații 
mai bine și vor fi dispuși să încerce lucruri noi. Așadar, asigurați-vă că dumneavoastră și participanţii dvs. 
vă distrați! 
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3. Wake UP! Abordări pedagogice 

3.1. Învăţare interactivă şi bazată pe cooperare 
 Eu şi cu ceilalţi - Responsabilizarea 

 

Abstract – Caracteristici principale ale abordării – Cuvinte Cheie 

 
Învățarea interactivă și colaborativă se bazează pe ideea că participanții vor putea descoperi și 

înțelege concepte complexe dacă vor avea șansa de a vorbi despre ceea ce învață. Rezultatele 
numeroaselor sondaje indică faptul că cei care au ocazia să învețe în acest fel învață mai repede și mai 
ușor și că își amintesc cunoștințele obținute prin acest proces mult mai mult. 

Deși aceste concepte reprezintă două abordări care promovează aceleași valori și principii, 
acestea au totuși unele diferențe. Din această cauză este necesar să se definească conceptele de 
învățare interactivă și cooperativă. 

Învățarea interactivă este o abordare care încurajează elevii să interacționeze între ei referitor 
la subiectul în cauză. În loc să stea în banca lor, precum niște bureți pasivi gata să absoarbă informaţiile, 
prin intermediul unei abordări interactive, elevii vor putea face parte din lecție. Acest lucru apare cel 
mai frecvent prin interacțiunea profesor-elev; interacțiunea elev-elev, utilizarea de material audio, 
video, demonstrații și exerciții practice. Aceasta înseamnă că atât facilitatorul / educatorul, cât și elevul 
sunt responsabili pentru calitatea procesului de învăţare - iar pentru ca acest lucru să se întâmple, 
spațiul pentru contribuție activă și interacțiune trebuie să fie oferit de către facilitator / educator. 

Învățarea bazată pe cooperare a luat naștere în primul rând ca un răspuns la învățarea 
competitivă, care uneori dă rezultate foarte bune participanților care ating un anumit nivel de succes, 
dar în același timp îi demotivează pe acei participanți care nu reușesc. În învățarea cooperativă, 
succesul este comun și, prin urmare, acționează ca un factor de motivaţie pentru toți cei implicați. Este 
important de menționat că în învățarea bazată pe cooperare trebuie să se acorde o atenție deosebită 
dinamicii grupului - sarcina este adecvată și încurajează toți participanții să contribuie, fiecare membru 
al grupului are propria sa sarcină, sunt implicaţi în egală măsură toți participanţii, sunt rolurile şi 
sarcinile grupului clare, etc? 

Dacă vom rezuma filozofia din spatele metodologiei învățării interactive și cooperative, am 
spune că participanții ar trebui să părăsească procesul cu noi cunoștințe, abilități și atitudini, știind să 
coopereze, să soluţioneze conflictele și să lucreze productiv în echipă. 

Tipuri specifice de învățare interactivă și cooperativă pot fi găsite în alte capitole ale acestui 
manual, cum ar fi învățarea scenariului și învăţarea prin experimentare, instruirea în aer liber și altele. 

 

 

Metode potrivite pentru abordare - Descriere metodologică - Instrumente de probă 

Acest ghid pentru învățarea interactivă și cooperativă implică în primul rând conștientizarea 
necesității de a activa participanții și de a ne asigura de implicarea lor activă în procesul de învățare. 
Aceasta implică o mutare de la învățământul tradițional, unde profesorul este singurul responsabil 
pentru procesul de predare și unde elevii sunt doar destinatari pasivi ai informațiilor date. În învățarea 
interactivă și cooperativă, facilitatorul / educatorul pregătește activități care să implice participanții în 
cadrul activităţilor. 
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Este responsabilitatea facilitatorului / educatorului să conducă procesul de învățare - să dea 

instrucțiuni clare, să fie consecvent și autentic în activitatea sa, să transfere cunoștințele și abilitățile, să 
urmeze și să respecte nevoile individuale și de grup și să se asigure că participanţii sunt cu adevărat 
încurajați și implicați activ. Pentru ca toți să fie incluși, este responsabilitatea facilitatorului / 
educatorului să aibă o imagine de ansamblu clară asupra așteptărilor participanților. Ar trebui să existe 
cel puțin o activitate de durată scurtă care să corespundă așteptărilor, care ulterior poate fi încorporată 
într-un atelier. Dar este important de menționat că participanții sunt, de asemenea, responsabili de 
implicarea lor activă, de a pune întrebări, de a fi deschiși pentru interacțiunile cu ceilalți, pentru auto-
reflecție și pentru rezultatul final al învățării. 

În învățarea cooperativă, indivizii caută rezultate care să fie utile pentru ei înșiși, dar care sunt 
utile și pentru toți ceilalți membri ai grupului. Este important să înțelegem că grupul depinde de fiecare 
dintre membrii săi și că toți creează ceea ce numim „dinamica grupului”. Asta înseamnă că obiectivele 
de învățare sunt direct afectate de motivația și entuziasmul fiecărui membru al grupului. 

Putem citi despre acest lucru în Johnson & Johnson, care ne povestesc despre cele cinci 
componente esențiale ale învățării bazate pe cooperare: 

1) Interdependență pozitivă - situație în care membrii grupului percep că sunt interconectați 
într-un mod în care nu pot reuși dacă toată lumea nu reușește. 

2) Responsabilitatea individuală și de grup - Fiecare membru este responsabil pentru 
contribuția sa, făcându-şi partea din munca de grup, dar și să-i responsabilizeze pe ceilalți membri să-și 
facă propriile lor activităţi. 

3) Promovarea interacțiunii - membrii împărtășesc resurse și se ajută, se sprijină, încurajează și 
laudă eforturile celuilalt de a învăța. 

4) Abilități interpersonale și de grup - Lucrul în grup este mai complex decât învățarea 
competitivă sau individualistă, toți membrii trebuie să știe cum să asigure un leadership eficient, luarea 
deciziilor, consolidarea încrederii, comunicarea și gestionarea conflictelor și să fie motivați să utilizați 
abilitățile necesare. 

5) Procesarea grupului - Membrii grupului discută despre activitatea lor, despre acțiunile utile şi 
inutile, comportamentele care sunt binevenite sau care trebuie schimbate. Cu alte cuvinte, ei 
analizează procesul și comunică în mod regulat despre acesta. 

 
În plus, învățarea interactivă și cooperativă poate (și ar trebui) folosită pentru democratizarea 

procesului de instruire și pentru implicarea activă a tuturor participanților în activităţi și, prin acestea, în 
înțelegerea principiilor și valorilor de bază ale democrației - cum ar fi nevoia unei participări active, 
toleranță, incluziune, aprecierea diversității, echitate, responsabilitate, nediscriminare, solidaritate, 
dialog și libertăți personale. Pentru ca învățarea prin cooperare să funcționeze, participanții trebuie să 
învețe anumite abilități specifice, cum ar fi ascultarea activă, să dea explicații bune, să se implice 
reciproc în activități, să fie toleranți etc. 

Dacă dorim să sintetizăm filozofia din spatele metodologiei învățării interactive și cooperative, 
am putea spune că participanții ar trebui să părăsească procesul cu noi cunoștințe, abilități și atitudini și 
știind să coopereze, să soluţioneze conflictele și să lucreze productiv în echipă. 

Metodele de învățare interactivă și cooperativă pot fi împărțite în strategii interactive de 
predare, activități individuale, activități în perechi, activități de grup și activități de învăţare bazate 
pe joc. Iată câteva dintre metodele pe care le puteți explora pe internet (linkul inclus în referințe): 
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Recomandări de organizare (Durată, Infrastructură, Resurse, Materiale necesare)  

 
Sesiunile de training ar trebui să dureze de la 45 de minute până la maximum 2 ore. Numeroase 

studii au arătat că atenţia studenților (în acest caz – a participanților) scade după 15 minute de 
prelegere. Din acest motiv, sesiunea ar trebui organizată într-un mod interactiv, ținând cont de 
metodologia prezentată în acest ghid. 

Sala în care veți avea atelierul trebuie să aibă echipamentele tehnice de bază, cum ar fi un 
computer și un proiector. Sala trebuie să aibă totodată, de asemenea, suficient spațiu pentru a permite 
participanților să lucreze la activitățile lor individuale sau de grup. De asemenea, este o idee bună să ne 
gândim la modul în care sunt distribuite mesele și dacă sunt intr-adevăr necesare, deoarece acestea pot 
crea bariere între participanți și facilitator - de aceea tot mai mulți facilitatori aleg să stea într-un cerc, 
împreună cu participanții lor. Astfel activitatea este mai incluzivă și spațiul încurajează dialogul. 

Însă, trebuie remarcat faptul că procesul de învățare poate (și uneori chiar ar trebui) să se 
desfășoare în afara sălilor de training convenționale. Mai multe detalii pot fi citite într-un capitol 
ulterior. 

În general mediul trebuie adaptat nevoilor elevilor / studenților / participanților și trebuie luate 
„măsuri” concrete pentru fiecare activitate în parte și pentru fiecare dintre grupurile țintă în mod 
particular. 

Materialele precum hârtia, foile de flipchart, markerele în diferite culori și diverse alte lucruri 
vor fi necesare pentru a oferi spațiu pentru exprimarea creativă și posibilitatea improvizării în funcție 
de nevoile participanților. 

 

 

Riscuri – Aspecte specific de considerat – Potenţiale capcane 

 
Riscurile organizării de ateliere interactive și de cooperare sunt diverse. 
Unul dintre riscurile pentru facilitator / educator este cunoașterea insuficientă a unui subiect, 

care poate provoca neîncrederea participanților în acesta. Acest lucru previne, de asemenea, 
improvizarea și răspunsul la nevoile participanților. De asemenea, un risc poate fi faptul că educatorul 
nu are abilități de facilitare - are competențe insuficiente pentru a da posibilitatea participanților să fie 
activi și să vorbească sau să ofere și să primească feedback adecvat. Aceste probleme pot fi prevenite 
prin colaborarea a doi facilitatori / educatori, aceştia îmbinându-şi experiența și cunoștințele. 

De asemenea, este un mare risc ca facilitatorul / educatorul să folosească metode creative  fără 
o viziune clară a ceea ce doreşte să obțină de la participanţi - acest risc este deosebit de pronunțat în 
rândul tinerilor facilitatori / educatori care sunt conștienți de necesitatea realizării procesului de 
învățământ prin metode de educaţie non-formală, mai interactive, dar nu sunt suficient de 
experimentaţi pentru a alege metoda adecvată pentru atingerea rezultatelor necesare. Acest lucru 
poate fi prevenit prin începerea planificării oricărei sesiuni de training şi stabilirea rezultatelor dorite în 
urma acesteia, permiţând ca metodele să fie alese ulterior. 

Sala de training - riscul este o sală de training nepotrivită, înghesuită și cu un spațiu insuficient 
pentru metodele interactive, un spațiu în care participanții nu se pot împărți în grupuri sau o sală prea 
formală care nu încurajează creativitatea. O cameră care nu are lumină naturală, acces ușor la 
instalațiile sanitare, un loc unde participanţii să stea în timpul pauzelor. Toate aceste caracteristici pot 
împiedica participanții să contribuie activ. 
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Acest lucru poate fi prevenit prin stabilirea necesităţilor pe care sala de training trebuie să le 
îndeplinească  deja în faza creării sesiunii de formare. Dacă nu ați văzut camera în prealabil, asigurați-vă 
că încercați să obţineţi informaţii cu privire la aceasta, astfel încât să puteți face modificările necesare 
spațiului sau programului.  

Participanții - este posibil ca unii participanți să nu fie obișnuiți cu învățarea interactivă și 
cooperativă, pot fi adaptați la predarea tradițională și, din această cauză, ar putea fi dezorientați – la 
ceea ce este pentru ei - o situație nouă. De asemenea, se poate întâmpla ca participanții să nu fie pur și 
simplu motivați (conștient sau inconștient) să participe la ateliere din cauza unor experiențe anterioare 
(negative) sau din cauza unor probleme personale cu care se confruntă. 

Acest lucru poate fi prevenit de către facilitator / educator, care pregătește participantul pentru 
ceea ce urmează, explicându-i metodologia și ceea ce se aşteaptă de la toţi participanţii. De asemenea, 
este necesar să urmăriți participanții și să-i încurajați pe cei mai puțin activi - vorbiți cu ei în timpul 
pauzelor, oferiți-le sarcini simple, încercați să creați un mediu sigur - dar asigurați-vă că nu exagerați și 
faceți mai stresant procesul. 

Unul dintre riscurile mai mari este ca participanții să abuzeze de procesul de democratizare, 
adică să conducă sesiuni într-o direcție greşită, nedorită, să-şi urmărească propriile interese și să ignore 
tema principală, împiedicând procesul nu numai pentru facilitator / educator, ci și pentru toți 
participanții. . Acest lucru poate fi prevenit prin stabilirea unor reguli clare sau chiar prin scrierea unui 
set de împreună cu întreg grup, la începutul training-ului. Acest lucru ar trebui să responsabilizeze 
persoanele să participe și să împărtășească experiența lor, dar, de asemenea, să împiedice orice 
persoană să monopolizeze discuţiile. Dacă există reguli clare, facilitatorul / educatorul nu trebuie să 
ezite să-i reamintească grupului, având grijă ca individul să nu se simtă singur. 

Resurse – riscul de finanţare insuficientă a materialelor pentru activităti. Un risc suplimentar 
este incapacitatea de a dota spațiul ales cu condițiile tehnice de bază pentru atelierele interactive sau 
incapacitatea de a închiria echipamentul necesar. Cea mai bună metodă de a preveni acest lucru este să 
începeţi să planificaţi în avans, oferindu-vă timp să acționezi în mod corespunzător, dacă apar 
provocări. 

 

 

Evaluarea metodelor applicate – Mod de măsurare – Factori de succes 

 
Evaluarea metodelor aplicate se poate face prin monitorizarea indicatorilor specifici pentru 

învățarea interactivă și cooperativă, legate de dinamica grupului și posibilitatea de a participa activ într-
o atmosferă în care este încurajată egalitatea de șanse și diversitatea. Evaluarea trebuie inițiată de 
către facilitator / educator, dar realizată atât de către facilitator / educator, cât și de către participanți. 

De asemenea, trebuie menționat că evaluarea se realizează printr-o monitorizare continuă, 
sistematică, verificarea și colectarea datelor, indicând modul în care participanţii abordează obiectivele 
și sarcinile dorite / așteptate, stabilite în programele de pregătire. Aceasta se poate face în diferite 
moduri - oral, scris, observarea acțiunilor psihomotorii, redactarea lucrărilor, eseuri, etc .; iar în diferite 
etape ale instruirii / educației, evaluarea formală poate fi organizată la început (întrebări de control, dar 
și maparea așteptărilor), precum și la final (evaluarea procesului, obținerea de date comparabile cu 
întrebările de control). Evaluarea non-formală se poate face prin respectarea procesului în timpul 
instruirii / educației și colectarea feedback-ului. 

Deși elevii din școli identifică deseori evaluarea cu note care le arată cât de reușit a fost procesul 
lor de învățare; în educația nonformală, evaluarea metodelor este o informație utilă în primul rând 
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educatorilor și creatorilor de conţinut. 

 

 

Recomandări specific pentru finerii educatori 

Începeți pregătirea / educația explicând metodologia și subiectul sesiunii de educație și 
solicitând participanților așteptările lor (asigurați-vă că le încorporați ulterior). 

Utilizați beneficiile Internetului - există o mulțime de informații despre învățarea interactivă și 
cooperativă, iar aceste informații sunt mai accesibile ca niciodată. 

Înțelegeți că metoda nu este decât un mijloc de a obține rezultatul dorit - mulți tineri facilitatori 
/ educatori sunt dedicați complet conceperii unor metode creative și distractive, fără să se gândească la 
ce vor să obțină cu ele. 

Luați-vă ceva timp pentru a planifica cum să-i includeți pe toți membrii grupului în învățarea 
cooperativă - nu există nimic magic în ceea ce privește plasarea participanților în grupuri. Participanții 
pot concura cu colegii de grup, pot lucra individual în cadrul unui grup sau pot lucra cu adevărat cu 
colegii de grup. Asta depinde de facilitare. 

Fiți pregătiți pentru participanții care nu știu să reacționeze în circumstanțe interactive datorită 
inexperienței lor - întotdeauna pregătiți instrucțiuni detaliate și gândiți-vă la modul în care le puteți 
livra acm eficient. 

Pregătiți toate materialele necesare pentru educația / formarea / atelierul dvs. cu o zi înainte de 
organizare. 

În timpul pauzelor, conectați-vă cu participanții - lăsați loc unei conversații informale în timpul 
cărora participanții se vor putea conecta cu dvs., ceea ce poate avea un efect pozitiv asupra întregii 
educații. 

Lăsați întotdeauna timp suplimentar pentru ideile și întrebările participanților. În același timp, 
este înțelept să aveți câteva activități suplimentare pregătite dacă atelierul se încheie mai  devreme. 
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3.2. Învățare auto-dirijată 
 Tinerii își aleg propria cale de a învăța 
 

Abstract – Caracteristici principale ale abordării – Cuvinte cheie 

 
Învățarea auto-dirijată (în engleză „self-directed learning” - SDL) înseamnă că tinerii iau 

învățarea în propriile lor mâini. Este important să dorească să facă asta și să știe să facă asta. Ei o 
planifică, o realizează și apoi se verifică singuri. Aceasta înseamnă că ei sunt cei care sunt responsabili 
pentru asta. În învățarea auto-dirijată este important să știi cum să-ți stabilești obiective de învățare 
pentru tine și să planifici pașii necesari de învățare. Există, de asemenea, abilități de învățare necesare 
(efort, gestionarea timpului și lucrurile pe care le știți deja) pentru a verifica procesul de învățare. 
Atunci când tinerii devin din ce în ce mai mult autoinstructori ai proprii învățări, rolul educatorului se 
schimbă și accentual se pune pe a le arăta modul în care să beneficiarii să își auto-dirijeze învățarea. 
Acest rol este important, întrucât focusul este pus pe elev - oferiți-le abilități de învățare precum 
repetarea, rezumarea, evidențierea, verificarea etc., precum și abilități pentru organizarea învățării, 
utilizarea pauzelor, strategii de învățare etc. De asemenea, motivația tinerilor este foarte importantă.  

Organizația în care are loc SDL are, de asemenea, un rol important pentru a atinge succesul 
tuturor celor implicați. Aceasta furnizează o atmosferă de învățare pozitivă și structuri precum module 
de învățare flexibile, planificarea timpului personal, spațiu pentru lucrul în grup sau proiect, precum și 
dotări și echipamente adecvate. Învățarea auto-dirijată este diferită de cursurile standard pentru a 
obține o calificare, dar poate aduce multe beneficii. În loc să folosească întrebări de testare, SDL poate 
fi măsurat în diferite moduri pentru a crește motivația interioară și auto-reflecția (de exemplu, alături 
de colegi sau autoevaluare), monitorizând atingerea obiectivelor individuale de învățare. 

 

 

Metode potrivite pentru abordare – Descriere metodologică – Instrumente de probă 

Învățarea autodirijată (SDL) oferă tinerilor o mai mare autodeterminare. Este diferită de 
metodele tradiționale de predare în ceea ce privește obiective, timp, loc, conținut, metode și parteneri 
de învățare. Însă succesul învățării trebuie, de asemenea, să fie autoevaluat. Învățarea auto-dirijată 
trebuie dezvoltată pas cu pas. Pentru a pregăti tinerii să dezvolte capacitatea de a-și dirija propriul 
process de învățare, asigurați-vă că se păstrează o anumită direcție. 

Elementul cheie al SDL este rolul în schimbare al educatorului. Se schimbă de la un rol de 
direcție la unul de ghidare, susținere și facilitare. Tinerii devin din ce în ce mai mulți autodidacti și devin 
capabili să preia controlul asupra învățării lor. Le arătați pași educaționali suplimentari și, în acest fel, îi 
monitorizați pe beneficiari. Furnizați mai multe oferte de învățare (în ceea ce privește interesul și 
performanța), ca tinerii să poată face alegerea personală. În învățarea auto-dirijată, se lucrează în 
diferite forme, cum ar fi munca individuală, în perechi sau în grup. Rezultatele muncii sunt prezentate, 
discutate, reflectate și revizuite. Efortul depus în învățare depinde și de atitudinea proactive a 
facilitatorului, precum și de dorința și deschiderea tinerilor. Acest tip de învățare ar trebui să fie 
justificată și bine pregătită prin sarcinile și materialele utilizate. Stabiliți reguli clare pentru învățarea 
auto-dirijată și îmbunătățiți-o printr-un feedback regulat. 

Verificați biografia (învățarea) pentru a afla competențele și abilitățile deja existente și modul în 
care acestea pot fi utilizate. Tinerii își pot analiza experiențele de învățare pozitive și negative și rolurile 
pe care le-au jucat în trecut; ambele au adesea un mare efect asupra învățării actuale. Priviți tinerii pe 
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fundalul biografiei lor (de învățare). Puteți afla potențialul lor și, de asemenea, să explicați rezistența 
sau comportamentul de blocare. Învățarea trebuie să se refere la experiențele trecute din viață și 
ocupație, deoarece cunoștințele noi sunt conectate la cunoștințele existente. Dar învățarea trebuie să 
se concentreze și pe viitor. Noile cunoștințe oferă mai multă competență profesională și deschid noi 
posibilități. Etichetarea intereselor de învățare și identificarea obiectivelor de formare ajută la 
dezvoltarea de perspective individuale (adică biografice) rezonabile. 

SDL înseamnă nu numai învățare legată de conținut, ci și „competență de învățare”. Aceasta 
înseamnă că tinerii sunt capabili să își organizeze propriile procese de învățare cu scopul de a dobândi 
mai multe cunoștințe. Este vorba, de asemenea, despre capacitatea de a stabili singuri obiectivele de 
învățare, de a prelua controlul asupra modurilor de învățare, de a organiza condițiile de bază ale 
învățării într-o manieră auto-dirijată (de exemplu, timpul și locațiile de învățare) și de a verifica 
rezultatele învățării. 

Dacă tinerii sunt responsabili de propriul proces de învățare, pot să-și folosească mai bine 
potențialul de învățare direct și să-l organizeze. Trebuie să acceptați tinerii ca adulți maturi și 
responsabili și să le înmânați de fapt părți din responsabilitatea procesului de învățare. 
 
Principii pentru promovarea competenței de învățare: 

• Explicați metodele și procesele de învățare în mod explicit pentru a arăta tinerilor că nu numai 
rezultatele sunt importante. 

• Pentru a-i face pe tineri conștienți de propriile lor strategii de învățare, învățarea ar trebui să fie un 
subiect de instruire. 

• Tinerii trebuie să înțeleagă importanța și valoarea cunoștințelor și abilităților lor. 

• Discutați despre transfer și generalizarea învățării. Tinerii trebuie să știe în ce situații pot fi aplicate 
conținuturi de învățare noi. 

• Strategiile de învățare sunt practicate în mod regulat în cadrul subiectelor de învățare. 

• Clasele sunt concepute astfel încât tinerii să își poată alege propriile metode de învățare. 

• Responsabilitatea învățării este acordată pas cu pas tinerilor. 

 

Participarea este cea mai importantă pentru realizarea cu succes a SDL. Cu cât tinerii cunosc mai 
multe condiții, factori, posibilități și limitări relevante, cu atât mai mult își doresc de obicei să participe. 
Focusul pe participare este strâns legat de transparență și interacțiune. Pentru a face tinerii să participe 
active, transparența învățării auto-dirijate (înțelegerea situației de învățare / formare cu privire la 
organizare, conținut, metode și media) este necesară. Pentru furnizorii de instruire, este o provocare 
destul de mare să deschidă câmpuri de participare interactivă, deoarece această interacțiune între 
tineri și educatori necesită deschidere și la nivel instituțional. 

Pe lângă transparență, SDL are nevoie de o anumită deschidere față de proces. Puteți vedea 
rezultatele procesului într-un mod diferit decât, de exemplu, în programele în care obiectivele sunt 
definite în avans. Vizionați în mod profesional procesul, pentru a afla că există mai multe stimulări de 
învățare decât cu oportunități de învățare planificate în prealabil. Aceste stimulări provin de la cursanți, 
se dezvoltă în situații sociale și, cel mai probabil, corespund intereselor și nevoilor care sunt importante 
în acel moment. Conceptele deschise de proces pot fi o provocare foarte mare pentru toți cei implicați, 
așadar este necesară o orientară de bază iar rezultatele procesului trebuie să fie transparente. 

Există un alt factor axat pe cursanți: orientarea către interesele (de învățare) ale tinerilor. Aceste 
interese sunt punctul de plecare pentru a decide metodele și conținutul de predare. Definirea 
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obiectivelor individuale are nevoie mai întâi de etichetarea și formularea intereselor rezonabile; acest 
lucru este important și pentru stabilirea și / sau menținerea motivației. 

 

Instrumente pentru SDL: 

• Instrmente pentru auto-reflecție și dezvoltarea obiectivelor: 

• ex. jurnal de învățare, pregătirea obiectivelor, portofolii, metode de învățare a biografiei 

• Instrumente pentru reflectarea colectivă a proceselor de învățare individuală și colectivă: 

• ex. conferințe de învățare, evaluare de grup și feedback 

• Media și materiale pentru învățarea auto-dirijată: 

• ex. grup de surse de învățare, platforme online, cursuri și portaluri online, biblioteci 

• Instrumente pentru evaluarea rezultatelor învățării în cadrul social: 

• ex. feedback-ul și reflecția tehnică, evaluarea învățării și setarea de formare, autoevaluarea, 
contractul de învățare 

• Oportunități de consultanță orientate către necesități 

• ex. consultare de învățare, coaching, îndrumare 

• Timp flexibil de învățare, varietate de locuri, stiluri și metode de învățare 

ex. ore de autoînvățare, grupuri de auto-organizare, lucru pe cazuri, lucru de proiect  

 

Recomandări de organizare (Durată, Infrastructură, Resurse, Materiale necesare) 

În proiectele care se concentrează foarte mult pe participant, se depun mai multe eforturi 
pentru dezvoltarea conceptului, consultanță, sprijin și furnizarea de resurse. Prin urmare, 
implementarea SDL în organizații necesită timp suplimentar. Cât de mult timp este necesar depinde de 
amploarea implementării SDL (activități izolate, parțial sau întreaga structură). 

Infrastructură: Locul în care are loc SDL ar trebui să fie ușor de accesat (de exemplu, cu 
transportul public) și să ofere suficient spațiu fizic și condiții adecvate pentru a învăța auto-dirijat (de 
exemplu, suficiente PC-uri complet funcționale și o aranjare a spațiului în care tinerii pot vedea fiecare). 
Ar trebui să existe suficiente încăperi cu echipamente pe care diferite grupuri de învățare le pot folosi, 
separat și împreună. De asemenea, ar trebui să aveți birourile aproape de sălile de studiu, astfel încât 
să puteți recunoaște și implementa rapid corecțiile sau evoluțiile necesare. 

Tinerii ar trebui să se simtă confortabil pe întreaga durată a procesului. Măsurile pentru 
primirea lor pot fi incluse în conceptul de formate SDL. De exemplu, tinerii îți pot allege denumirea 
proiectelor derulate de ei lor sau au libertatea de a dezvolta spații special pentru grupul lor de proiecte. 
De asemenea, ar trebui să existe un spațiu suplimentar precum zone comune și o cantină. Pentru a vă 
asigura că tinerii pot avea ore de învățare individuale mai lungi, cel puțin săli dedicate, precum o 
bibliotecă, sunt recomandate. 

Resurse: Cea mai importantă resursă sunt angajații calificați. Începând cu formatele SDL, este 
necesar să se recruteze personal suplimentar (de exemplu, freelanceri) pentru o anumită perioadă de 
timp. Pentru a corespunde noilor cerințe, sarcinile, responsabilitățile și timpul de lucru al personalului 
deja existent (de exemplu, administrativ) pot fi prelungite pentru o anumită perioadă de timp. Poate că 
și aceștia pot fi re-alocați. 

Pentru personalul suplimentar, echipamentele și alte resurse necesare pentru realizarea SDL în 
organizații, va fi necesară finanțarea financiară. Pentru a „testa” abordarea, se recomandă proiectarea 
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unui proiect specific și participarea la licitații publice pentru a solicita fonduri naționale sau 
internaționale. Testele de acest gen oferă posibilități de îmbunătățire, întrucât nu fiecare proiect ar 
putea să funcționeze bine încă de prima dată. Pentru realizarea (pe termen lung) a SDL, este 
recomandabil să transferați experiențele din aceste experimente în alte divizii ale organizației. Dacă SDL 
urmează să fie realizat permanent după aceea, resursele financiare pot fi sporite prin subvenții 
specifice pentru a sprijini și asigura durabilitatea formatelor SDL. 

Materiale: materialul existent poate fi utilizat. Tinerilor ar trebui să li se ofere posibilitatea de a 
împrumuta și de a lua acasă anumite materiale. Pe lângă suficiente computere care funcționează bine, 
instituția ar trebui să ofere posibilitatea de a imprima material electronic. În funcție de tipul de 
activitate, trebuie achiziționat material specific, de ex. software.  

 

Riscuri – Aspecte specific de considerat – Potențiale capcane 

 
Gândiți-vă la mai multe puncte critice atunci când este efectuat SDL. Pentru dvs. ar putea exista 

riscul ca designul formatului SDL să nu fie aplicabil sau să conducă la neînțelegeri. Asigurați-vă că tinerii 
pot înțelege clar atunci când aplicați SDL. Explicați conceptul într-un mod adecvat și, de asemenea, ce 
este de așteptat să facă tinerii. Aceasta include o schimbare a atitudinii lor de învățare, care duce la 
următoarea capcană potențială: tinerii consideră o atitudine de „învățare” receptivă drept „comună”. 
Arătați răbdare dacă se întâmplă acest lucru, încurajați încrederea în sine a cursanților, consultați 
interesele și nevoile lor de învățare atunci când trebuie să aleagă materiale de învățare adecvate și 
motivați-i în mod regulat, de exemplu, oferind feedback. 

Uneori, tinerii trebuie să practice mai întâi voința de a se familiariza cu propriile 
comportamente, de a-și asuma responsabilitatea pentru propria învățare și pentru obiectivele comune 
de grup. Stabiliți planuri individuale de învățare sau contracte care să le susțină. Acestea includ 
obiectivele educaționale, module educaționale conforme cu acestea, precum și drepturile și obligațiile 
ale cursantului, educatorului și organizației. Discutați în detaliu aceste planuri și dezvoltați-le împreună. 
Când se întâmplă ceva neașteptat sau trebuie făcute schimbări, este important să găsim o atmosferă de 
încredere reciprocă. În acest caz, găsiți soluții actuale și flexibile de care să beneficieze ambele. 

Receptivitatea din partea tinerilor s-ar putea să nu fie întotdeauna disponibilă pe deplin. Unii 
dintre ei preferă un curriculum definit anterior, cu o calificare „recunoscută”. O educație ulterioară 
orientată către obiective este legată de multe incertitudini și mulți tineri au scopul de a obține o 
calificare de succes care ajută la obținerea unui loc de muncă. 

SDL nu este considerat a fi o acțiune izolată fără a fi legat de oferta de bază din cadrul 
organizației; acest lucru poate fi un obstacol pentru recunoașterea oportunității sale de schimbare. 
Comunicarea la toate nivelurile organizaționale și inclusiv toți actorii implicați sprijină acceptarea 
formatului SDL. Introducerea părților SDL în oferta de bază poate avea un efect integrator și poate 
promova schimbul profesional între personalul educațional și administrativ.  

 

Evaluarea metodelor aplicate – Mod de măsurare – Factori de success 

 
De obicei, se crede că educatorul ar trebui să măsoare munca tinerilor. Acest tip de măsurare 

are cu siguranță scopul său, de exemplu pentru un examen final cu scopul de a obține un certificat. Dar 
există și alte modalități de măsurare pe care le puteți stabili. Autoevaluarea și de la egal la egal sunt 
alte opțiuni de utilizat în SDL. Aceste tipuri de evaluări nu pot fi utilizate numai pentru cunoașterea 
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faptelor, ci și pentru circumstanțele în care învață tinerii și strategiile pe care le folosesc. Efectuați 
măsurarea în mod sensibil pentru a o face să devină parte a învățării. Aceasta oferă mai multă 
motivație și sprijină progresul viitor al tinerilor. Alegeți două sau trei câmpuri pentru care elevul să 
lucreze și să devină mai bun dacă performanța este slabă. Acesta este un mod mai bun decât 
evidențierea fiecărui defect, deoarece acest lucru poate fi demotivant. Asigurați-vă că tinerii cunosc 
principalele domenii care au nevoie de îmbunătățiri și, de asemenea, de ce trebuie să studieze mai mult 
și cum va fi bine pentru munca lor viitoare. Subliniați lucrurile pozitive în același timp. 

Dacă o sarcină sau o lucrare este bine făcută, este ușor de evaluat, dar nu atât de ușor să dai 
feedback scris sau verbal. Evidențiați ceea ce a fost bun și dați sfaturi despre progresele ulterioare, de 
exemplu sugerați lectură suplimentară sau o activitate mai avansată. 

Explicați întotdeauna elevului de ce a primit această evaluare. Tinerii trebuie să fie informați cu 
privire la standarde, astfel încât să știe cum pot încerca să le corespundă. 

Planurile individuale de acțiune sunt o modalitate de a măsura SDL; ele asigură atingerea 
obiectivelor și oferă factori de măsurat. Acestea includ obiective individuale de învățare, un interval de 
timp, resurse necesare, etc. Stabiliți obiective și activități de dezvoltare cu modelul SMART. Poate fi o 
bază bună pentru a clasifica criteriile de măsurare. 

Utilizați rubrici ca o altă opțiune pentru autoevaluare. Rubrica este un instrument de îndrumare 
a tinerilor pentru a-și evalua outputul. Instrumentul este format din trei părți: scala, dimensiunile și 
descriptorii. Scala descrie măsura în care elevul a îndeplinit așteptările cursului. Dimensiunile (de ex. 
subiecte de interes/ topic-uri) descriu criteriile de output. Descriptorii reflectă nivelul concret al 
rezultatelor cursanților într-un anumit criteriu. Cu ajutorul rubricilor, pot fi stabilite obiective clare între 
cursant și educator. Tinerii pot înțelege ce înseamnă exact un output bun pentru un anumit domeniu și 
cum îl pot obține. Rubricile pot fi utilizate ca bază pentru autoevaluare, feedback și feedback de la egal 
la egal (colegi). Acestea ajută la obținerea unor rezultate mai clare, mai obiective și mai transparente.      

Evaluarea de la egal la egal este o metodă utilă pentru a oferi tinerilor feedback constructiv cu 
privire la o sarcină de muncă, performanță individuală etc. Acesta include, de asemenea, auto-reflecție, 
deoarece nu există o greșeală sau un drept, ci diferite inputuri care pot fi considerate sau nu. 

 

Recomandări specifice pentru tinerii educatori 

 
Pentru un educator tânăr (peer educator), care abordează învățarea ca de la egal la egal și care 

participă activ la SDL, există două părți ale rolului: educatorul și colegul. În calitate de educator, sunteți 
un facilitator de învățare folosind atitudini educaționale și o abordare didactică. Concepția dvs. de sine 
poate avea efecte asupra activității și culturii de învățare a întregului grup. „Trăiți” principiile SDL și 
grupul va fi mai dispus să folosească SDL. Disponibilitatea unei persoane de a se implica în dezvoltarea 
de noi abordări de învățare și de a-și modifica propria atitudine crește de obicei atunci când se 
confruntă cu motivele reale ale învățării. Acest lucru înseamnă, de asemenea, motivarea personală sau 
avantajele arătate direct. Experiențele pozitive cu SDL, pe cont propriu sau prin intermediul celorlalți, 
sunt foarte încurajatoare. Iritările pot fi de asemenea o abordare a SDL, deoarece apar întrebări și 
necesită răspunsuri. Acesta este un punct de plecare al procesului SDL. 

Spațiile libere pentru implementarea SDL permit „experimente” și noi abordări. Din acest motiv, 
instituiți o „cultură a greșelilor”. Cu toate acestea, „spații libere pentru experimente” necesită multă 
răbdare pentru toți cei implicați. Dar a face vizibile retrageri și bucle de drum devine procesul de 
dezvoltare continuă și poate fi o sursă pentru dezvoltarea de noi abordări. 

Ca peer, împărtășești stilul de viață și mediile de viață ale generației tale. Acest lucru este 
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excelent atunci când vine vorba de a lucra pe subiecte sensibile. Pentru anumite puncte de vedere și 
atitudini, credibilitatea semenilor este mai mare, deoarece tinerii se simt înțeleși și „vorbesc aceeași 
limbă”. 

Pentru SDL, înseamnă, de asemenea, că relația cu grupul de învățare este mult mai deschisă. 
Tinerii se pot simți mai confortabili punând întrebări și caută în mod activ ajutor. Folosiți un limbaj care 
este mai ușor înțeles de persoane de aceeași vârstă și împărtășiți cunoștințe relevante pentru acest 
grup pentru a ajuta mai departe. De asemenea, nu este necesar să știți totul, dar acționați ca un 
moderator care pune întrebări și inițiază discuții. Precizați că nu există răspunsuri greșite sau corecte. În 
acest fel, interacțiunea dintre tineri se poate îmbunătăți și ea. Este posibil să vă puteți înțelege mai bine 
situația cursantului și să verificați dacă materialul de învățare se potrivește pentru ca un grup de 
învățare să poată adapta SDL. 

Diferența dintre rolurile elevului și educatorului ar trebui să fie foarte clară. Educatorul de la 
egal la egal (peer) știe să răspundă la solicitările cursanților într-un mod care îmbunătățește învățarea și 
motivația. Este familiar cu materialul de învățare și acționează într-un mod profesionist. 

 

Referințe bibliografice 

Proiect de referință: 

 

În LOT-House („Lernen, Orientieren, Tun” / învățare, orientare, activități), orientată spre 
abilitarea persoanelor șomere (de lungă durată) și a persoanelor defavorizate din regiunea Korneuburg 
(Austria Inferioară), accentul principal a fost dezvoltarea de competențe prin combinarea instruirii și 
îndrumării în cadrul unui curs. Instructorii, experții pedagogici și personalul administrativ din LOT-House 
s-au confruntat cu un grup de studenți foarte eterogen, deoarece elevii au avut biografii diferite de 
învățare. Acest lucru a dus, desigur, la diferite atitudini de învățare, modele de comportament și forme 
de motivație pentru învățare. Studenții de la LOT-House au primit pregătire individualizată, folosind un 
set variat de instrumente și metode de învățare. Cel mai important, li s-a oferit șansa de a învăța și de a 
lucra în diferite locuri de învățare, în diferite „zone de învățare”: 

 

• Zona Info 

• Zona Curs 

• Zona Workshop 

• Zona Inițiativă 

• Ghizi 

 

Listă de surse: 

Proiect “Learn Empowerment” (2006) 

• “Guidelines for the Integration of Self-directed Learning into Vocational Education and Training of 
Low-skilled Unemployed Persons”” 

• “Toolbox: Learning Materials, Methods and Implementation Models for Self-Directed Learning” 

• “Exercises & Work Sheets or Self - Directed Learning” 

(Surse interne) 
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3.3. Auto-reflecția și munca biografică 
  Unde mă aflu? Ce este important pentru mine? Ce vreau să ofer mai departe? 
 

Abstract – Caracteristici principale ale abordării – Cuvinte cheie 

 
Pentru a putea arunca o privire sinceră asupra lor înșiși și a propriei capacități, va fi util ca elevul 

să înceapă cu o evaluare a istoricului, a competențelor și a intereselor lor. 
Există mai multe instrumente de evaluare diferite, care sunt utilizate în conversația cu 

formatorul/ coach-ul. Este important să documentați informațiile de fond necesare. Aptitudini formale 
și informale, interese, certificate, situația de sănătate și situația vieții. 

Această primă discuție va fi punctul de plecare pentru dezvoltarea încrederii și a dialogului 
dintre cursant și coach. Acest dialog 1:1 (unu la unu) este important atunci când lucrăm cu auto-
reflecție și lucrări biografice. 

Dialogul continuu de-a lungul timpului, în care antrenorul se concentrează pe a pune întrebări 
bune și a asculta activ, îl va ajuta pe elev să fie mai clar asupra propriilor valori, cunoștințe, provocări, 
limite, limite și motivație. 

 

 

Metode potrivite pentru abordare – Descriere metodologică – Instrumente de probă 

 

Dialog/ Discuție 1:1 

Construirea unei relații și a încrederii este cheia. Trebuie să vedem importanța personalului 
calificat care are aceleași cadre de referință ca și studenții și, prin urmare, se poate raporta la tineri la 
un nivel mai personal. 

 

Co-determinare 

În cadrul direcțiilor setate, metodele sunt dezvoltate împreună cu elevii. 
Aceștia vor participa, din prima zi, la alegerea zonelor de interes și la proiectarea conținutului. 

Acest lucru va contribui la un sentiment de responsabilitate. 

 

Recunoașterea modelelor negative 

Vrem să ajutăm participanții să recunoască modelele de gândire negative și auto-distructive ale 
propriei minți. Prin meditație și atenție, elevii pot începe să-și observe propria minte și să vadă că 
acestea pot fi destul de dăunătoare. 

 

"Viața mea – personalitatea mea” 

Auto-compătimirea este paralizantă. Trebuie să alegem să ne concentrăm pe oportunități și 
soluții. 

Rolul de victimă în sine este nefericit. A se identifica excesiv ca victim înseamnă a se vedea ca 
fiind neînțeles și rănit. Asta implică un sentiment general de a fi tratat cu nedreptate și că orice greșeală 
nu este uitată ușor. Rolul victimei are diferite grade de auto-compătimire, de dreptate și de sacrificiu de 
sine. 
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Asumarea rolului victimei presupune o percepție despre sine ca victimă în raport cu lumea, la 
evenimente care nu pot fi influențate. Este un rol care afectează mai multe domenii ale vieții - întreaga 
persoană devine victimă. Percepția de a fi victimă se aplică de obicei evenimentelor trecute, dar 
percepția despre sine ca victimă persistă. 

Prin urmare, devine o sarcină importantă pentru formator să-l ajute pe elev să vadă că un astfel 
de rol este „paralizant” și împiedică schimbările constructive 

 

Capacitate socială 

Când lucrăm cu auto-reflecție și lucrări biografice, este important să ne uităm la rolul nostru în 
societate. Sperăm să putem trezi dorința de a contribui la comunitatea noastră locală, precum și să 
trezim un interes și cunoștințe despre politică. Formatorul/ coach-ul trebuie să se asigure că elevii sunt 
dotați cu cunoștințe despre diferitele canale de influență pe care le pot utiliza pentru a se face auziți. 
Elevii vor trebui să reflecte asupra valorilor comune precum drepturile omului și libertatea de 
exprimare. 

Este important să asigurăm o cunoaștere de bază și o înțelegere a mecanicii sistemului politic 
democratic. 

 

Observă-ți propriile prejudecăți! 

Ce gânduri și idei am despre oameni din alte culturi pe care le întâlnesc în fiecare zi? Aceste 
credințe se bazează pe fapte? 

Este important să aruncăm o privire critică asupra propriei noastre culturi, precum și a altora. 
Trebuie să încurajăm dezbaterile și să invităm tinerii să vorbească împotriva evoluțiilor actuale 

din Europa, cum ar fi creșterea populismului și a alegerilor politice extreme. 
Cunoașterea înlătură prejudiciile! 

 

Ia acțiune! 

Cum pot fi active/ă în comunitatea mea? 
Este important să reflectăm asupra câtă energie punem în „mine și viața mea” în comparație cu 

energia pe care o investim pentru a-i ajuta pe ceilalți. 
Lăsați elevii înșiși să aleagă modalități și domenii din comunitatea lor unde pot contribui activ. 

Aceștia ar putea să își stabilească initiative proprii, strângere de fonduri sau mai multă activitate 
voluntară. 

Concentrarea pe ajutorarea celorlalți îi responsabilizează. Vedem direct că este nevoie de 
contribuția noastră, ceea ce ne crește sentimentul de valoare. 

 

Recomandări de organizare (Durată, Infrastructură, Resurse, Materiale necesare) 

 
În general, preferăm un spațiu de formare care să permită o atmosferă de discuții orizontale. 

Asta înseamnă că lăsăm în urmă sala de clasă tradiționașă cu structurile ei ierarhice.  
O bună evaluare la începutul colaborării este esențială pentru succesul lucrărilor biografice cu 

utilizatorii. Există diverse instrumente pe piață. De exemplu, LoPe folosește instrumentul VIP24. Din 
punct de vedere organizațional, acest lucru necesită un computer și o cameră liniștită. Sondajul poate 
dura câteva ore și ar trebui să se desfășoare într-o atmosferă relaxată. 
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Selecția formatorilor, resursa umană, este decisivă pentru succesul unui curs de formare. În 

activitatea biografică, nivelul interpersonal este cel mai important factor. În termeni concreți, acest 
lucru înseamnă că nu ar trebui să existe dependență personală și că, în cazul provocărilor 
interpersonale între formator și cursant, este recomandată o schimbare de formator. Instructorii cu un 
context cultural și religios similar ca participanții sunt într-o poziție în care vor avea o influență complet 
diferită decât una cu o altă etnie.here they will have a completely different influence than one with 
another ethnic background. 

 

Riscuri – Aspecte specific de considerat – Potențiale capcane 

 
Există riscuri și provocări diferite ale muncii biografice și de auto-reflecție atunci când lucrezi, 

spre exemplu, cu tineri refugiați. Dacă instructorul observă că tânărul cursant este traumatizat, 
formarea trebuie întreruptă, iar participantul este trimis la un serviciu medical psihologic. Lucrările 
biografice și de auto-reflecție nu înlocuiesc terapia. 

O altă provocare este alegerea formatorului. O bună legătură între profesor și elev este crucială 
pentru succes. Este recomandată o echipă de formatori cu oameni din medii etnice diferite. În cazul în 
care participantul nu are încredere în formator și poate dezvolta chiar o dependență negativă, cursul 
trebuie de asemenea încheiat. 

 

Evaluarea metodelor aplicate – Mod de măsurare – Factori de succes 

 
Valoarea socială apare prin procese complexe. Ele implică mulți actori. Efectele acestor eforturi 

apar în diferite domenii și niveluri, atât pentru individ, pentru familia sa, cât și pentru societatea în 
general. 

Este dificil să găsești un indicator specific pentru a măsura o bucurie crescută a vieții. Cel mai 
relevant lucru este să monitorizăm ce obstacole depășim. Cercetările au arătat că integrarea ineficientă 
are mai multe consecințe negative. De exemplu, boala, sentimente de lipsă de speranță, lipsă de stimă 
de sine și înstrăinare. Dacă aceste consecințe sunt eliminate, motivația pentru o participare mai mare la 
viața de muncă și în comunitate va putea înflori. Succesul nostru poate fi astfel măsurat prin absența 
problemelor de zi cu zi de absorbție a energiei. Acest lucru duce la o intervenție mai mică a autorităților 
competente și la un sentiment mai mare de responsabilitate individuală pentru propria viață. 

 

Recomandări specifice pentru tinerii educatori  

 
Lăsați elevul să aleagă locația și - dacă este posibil - orarul. 
În funcție de grupul țintă, un tânăr educator peer ar trebui să fie bine pregătit să audă tot felul 

de povești de viață. 

 

Referințe bibliografice 

Proiect de referință: Microintegration  

Procesul de integrare poate fi o povară personală pentru noul venit, iar imigranții slab integrați 
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pot reprezenta o provocare socială și economică semnificativă pentru societate. Cercetările au arătat că 
o integrare lentă sau ineficientă creează pentru migranți înșiși o experiență de deznădejde și frustrare, 
care poate avea consecințe negative, cum ar fi boli mintale, boli, șomaj, lipsa de îngrijire, etc. În 
societate acest lucru poate duce la prejudecăți, condamnare și rasism. Multe organizații și agenții 
guvernamentale lucrează la diferite părți ale procesului de integrare: limba, munca, protecția familiei, 
etc. Cu toate acestea, există o serie de provocări individuale suficient de mari pentru a paraliza alte 
părți ale integrării, deoarece necesită multă atenție și energie din partea individului. Microintegrarea 
cuprinde acele zone care se află între mai multe niveluri - sau sunt în pericol de a deveni un punct mort 
între comunitatea în mișcare rapidă și de neînțeles. Este în interesul tuturor să facă procesul de 
integrare cât mai eficient și flexibil. 

Microintegrarea presupune observarea fiecărei persoane și se concentrează asupra problemelor 
individuale de zi cu zi. Microintegrarea va duce ulterior la un efect secundar care contribuie la o mai 
bună și mai bună integrare la nivel macro. Microintegrarea previne paralelismul, excluderea și 
extremismul. 
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3.4. Învățare experiențială și bazată pe scenariu 
 Integrând situații din viața reală 

 

Abstract – Caracteristici principale ale abordării – Cuvinte cheie 

Învățarea experiențială și bazată pe scenarii înseamnă a învăța din experiență sau a învăța prin 
acțiune. Scenariul și învățarea experiențială implică mai întâi elevii într-o experiență. După experiență, 
elevii vor fi încurajați să reflecteze asupra experienței lor: „Ce fel de noi abilități, noi atitudini sau noi 
moduri de gândire am dezvoltat?” În acest fel, elevii au șansa de a-și aplica cunoștințele și de a le testa 
în practică, pentru a vedea dacă înțeleg corect conceptul, conținutul sau procesul. 

Scenariul și învățarea experiențială pot fi înțelese ca un ciclu în patru părți: 

• Elevul are experiență concretă cu conținutul predat  

• Elevul reflectă asupra experienței, comparând-o cu experiențele anterioare 

• Pe baza experienței și a reflecției, cursanții dezvoltă idei noi despre conținutul predate 

• Elevii acționează asupra noilor lor idei experimentând într-un cadru experiențial  

Prin scenariu și învățare experiențială, tinerii au șansa să învețe trecând printr-o experiență. 
Kolb a văzut acest proces ca transformator, deoarece individul și-ar putea duce cunoștințele și 
înțelegerea la un nivel cu totul nou. Tinerii au șansa de a-și gestiona propria învățare, mai degrabă 
decât să li se spună ce să facă și când să o facă. 

De asemenea, prin acest tip de învățare, tinerii au șansa de a dezvolta gândirea critică, 
rezolvarea problemelor și abilități de luare a deciziilor. Experiența trăită personal îi ajută să dezvolte 
concepte noi și să aibă mai multe șanse de a deține responsabilitatea asupra situației. 

Prin scenariu și învățare experiențială, tinerii au șansa să își descopere potențialul și abilitățile și 
să învețe din experiență și din greșeli. 

Cuvinte cheie: învățare prin scenarii, învățare experiențială, tineri, cunoaștere, experiență, 
practică. 

 

Metode potrivite pentru abordare – Descriere metodologică – Instrumente de probă 

 
Există câteva metode pe care le putem utiliza în scenariu și în învățarea experiențială: 
 

Simularea 

Simularea este un model cu un set de probleme sau evenimente care pot fi folosite pentru a 
învăța pe cineva cum să facă ceva sau procesul de realizare a unui astfel de model. 

Dacă o simulare este eficientă, tinerii vor avea ocazia să experimenteze, să reflecte, să dezvolte 
idei noi pe baza experienței și să planifice experiențele viitoare. 

 

Service learning 

Service-learning este o abordare educațională care combină obiectivele de învățare cu serviciul 
comunitar pentru a oferi o experiență de învățare realistă și progresivă, ajutând în același timp 
societatea. 

Cercetarea (Brandeis, 1997; Hedin & Conrad, 1990) arată că elevii implicați în activități de 
service learning își consolidează abilitățile academice, atitudinile civice și abilitățile pentru cetățenia 
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activă. 
 

Învățarea/ Formarea outbound 

Învățarea/ formarea outbound este o metodă de instruire pentru creșterea comportamentului 
individual și al echipei, organizare mai bună prin activități în aer liber și metodologie de învățare 
experiențială. 

 

Jocul de rol 

Un joc de rol este un joc în care participanții își asumă rolurile personajelor și creează povești 
împreună. Participanții determină acțiunile personajelor lor pe baza caracterizării lor. Acțiunile au 
succes sau nu reușesc conform unui sistem formal de reguli și orientări. 

 

Studiu de caz 

 

Acestea sunt exemple excelente de învățare experiențială care se bazează pe cazuri și situații 
din viața reală care au avut loc în trecut. Prin expunerea cursanților la ceea ce s-a întâmplat în trecut, 
folosind studii de caz ilustrative, formatorii le pot oferi o informație utilă asupra comportamentului 
adecvat necesar pentru a face față situațiilor similare și a rezultatului pe care îl poate avea. 

 

Joaca 

Jocurile de învățare experiențială sunt o modalitate populară de a ajuta tinerii să învețe prin 
acțiune. Jocurile pot fi organizate într-un mod în care indivizii și grupurile se joacă între ei, fie prin 
colaborare, fie în competiție, ca în lumea reală. Acest proces îi poate învăța lecții importante despre 
cum să faci față situațiilor diverse din realitate. Ca parte a acestei tehnici de pregătire experiențială, 
instrumente motivaționale, precum punctele și ecusoanele de merit, pot fi acordate pentru a face jocul 
mai captivant pentru cursanți. 

 

Excursii pe teren 

Excursiile pe teren sunt unul dintre cele mai bune instrumente care oferă tinerilor experiențe 
din lumea reală, deoarece sunt capabili să acceseze instrumente și medii care nu sunt disponibile în 
școli sau în alte context. 

 

Storytelling 

Storytelling este o metodă descrisă ca fiind activitatea socială și culturală de a împărtăși povești, 
uneori cu improvizație, teatru sau înfrumusețare. 

Această metodă este utilă deoarece ajută tinerii cu abilități de gândire critică și rezolvare a 
problemelor. 

 

Teoria schimbării 

Teoria schimbării este, în esență, o descriere completă și o ilustrare a modului și motivului 
pentru care se așteaptă ca schimbarea dorită să se întâmple într-un anumit context. Este axat în special 
pe cartografierea sau „completarea” a ceea ce a fost descris ca „mijlocul lipsă” între ceea ce face un 
program sau o inițiativă de schimbare (activitățile sau intervențiile sale) și modul în care acestea duc la 
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atingerea obiectivelor dorite. Face acest lucru identificând mai întâi obiectivele dorite pe termen lung și 
apoi lucrează din nou pentru a identifica toate condițiile (rezultatele) care trebuie să fie în vigoare (și 
modul în care acestea se referă unele la altele cauzal) pentru ca obiectivele să se realizeze. 

 

Recomandări de organizare (Durată, Infrastructură, Resurse, Materiale necesare) 

Durată 

Durata formării poate varia în funcție de obiectiv și de metodele utilizate. Deoarece tinerii ar 
trebui să se familiarizeze cu mediul (locul) în care se vor desfășura activitățile, ar trebui să înțeleagă 
scopul formării și ar trebui să se bucure și să nu se simtă forțați să facă ceva, vă propunem durata să fie 
între 2 și 8 ore. 

 

Infrastructură 

Locul ar trebui să fie potrivit și atractiv pentru tineri, astfel încât să se familiarizeze cu ușurință și 
să se bucure de învățare, ceea ce va duce în continuare la participarea lor activă la instruire. În cazuri 
specifice, este necesar un scenariu special pentru a face procesul să se simtă cât mai real. 

 

Resurse 

În primul rând avem nevoie de resurse umane, în al doilea rând de resurse tehnice care să îi 
ajute pe tineri să implementeze scenarii și activități experiențiale și, în final, avem nevoie de fonduri. 

 

Materiale 

Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a tipări materialele necesare (ghiduri, formulare 
de evaluare, documente de scenariu/ caz, etc.), echipamentele care îi vor ajuta să facă cercetările 
necesare (PC, laptop, smartphone-uri) și poate și alte materiale precum markere, flipchart, note de 
stick, hârtie etc. 
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Riscuri – Aspecte specific de considerat – Potențiale capcane 

 
Există lucruri specifice de luat în considerare atunci când folosiți scenarii și învățare 

experiențială cu tineri, precum și unele capcane potențiale. 
Primul lucru pe care ar trebui să-l luăm în considerare este faptul că scenariul și învățarea 

experiențială nu sunt utile pentru tinerii fără experiență. 
Având în vedere că aceste tipuri de învățare sunt distractive, uneori prea mult de divertisment 

poate duce la pierderea concentrării pe învățare. De asemenea, ar trebui să avem în vedere că tinerii 
pot experimenta emoții negative. 

Tinerii educatori de la egal la egal (peer) ar trebui să evidențieze posibilii factori care pot 
influența capacitatea tinerilor de a participa pe deplin la scenarii și la învățarea experiențială și, prin 
urmare, ar trebui să recomande strategii pentru minimizarea sau eliminarea barierelor de participare. 

Una dintre ele ar putea fi climatul de grup. Tinerii ar trebui să experimenteze activitatea fiind în 
siguranță fizică și emoțională, pentru a putea participa liber. Având în vedere că un climat pozitiv în 
grup are puterea de a beneficia de implicarea studenților, de a încuraja cooperarea și colaborarea 
dintre tineri; ar trebui să le oferim un climat de grup pozitiv. 

Posibilitatea de a greși este o altă capcană care ar putea avea un impact negativ asupra tinerilor. 
Este foarte important să apreciem greșelile și să le vedem ca o modalitate de învățare și dezvoltare și să 
nu ne distrăm de oamenii care fac greșelile. Acest lucru îi va ajuta pe tineri să își construiască 
încrederea în sine. 

 

Evaluarea metodelor aplicate – Mod de măsurare – Factori de succes 

 
Atunci când aplicăm scenariul și învățarea experiențială, este foarte important să realizăm 

evaluarea imediat după învățarea experiențială, în timp ce amintirile despre evenimente și sentimente 
despre experiențe sunt încă proaspete în mintea tinerilor. 

Atunci când realizăm metode de evaluare a învățării experiențiale, este bine să analizăm aceste 
lucruri: 

• relația dintre informațiile și abilitățile utilizate în timpul activității și conținutul cursului / lecției 

• gradul în care a fost atins obiectivul de învățare și așteptările de performanță prevăzute și care 
acțiuni au contribuit la succes și / sau eșec 

 

Există multe metode de evaluare a învățării de acest tip: 

• Păstrarea unui jurnal sau a unui portofliu: păstrarea unui jurnal sau a unui portofoliu permite 
tinerilor implicați să țină evidența activității lor și, în acest fel, își pot verifica progresul în timp. 
Jurnalele pot include rezumate de informații noi sau lucruri învățate, eșecuri, noi abordări etc. 

Este foarte important ca educatorul să le asigure tinerilor capacitatea de a reflecta critic. 

• Reflecție asupra întâmplărilor critice: reflectarea asupra incidentelor critice poate fi foarte utilă și 
aceste incidente critice pot oferi experiență sau cunoștințe despre activitățile viitoare. 

• Prezentare despre ce a fost învățat: aceasta este o altă metodă de evaluare a învățării experiențiale 
aplicate, deoarece din prezentarea tinerilor putem evalua cum și ce au învățat din ea. 
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• Eseu sau raport despre ce a fost învățat: tinerii pot pregăti un eseu sau un raport despre ceea ce au 
învățat în timpul experienței, iar acesta poate fi un indicator bun sau o modalitate bună pentru a ne 
măsura învățarea. 

• Auto-evaluare: tinerii educatori de la egal la egal pot pregăti chestionare sau formulare de 
evaluare, unde tinerii pot răspunde și evalua procesul de învățare. De asemenea, este bine să le 
permiteți să definească modul în care munca lor va fi judecată: alegerea criteriilor ce vor fi utilizate 
pentru a evalua munca lor sau ajutați-i să creeze o rubrică de clasificare sau liste de verificare. 

Rubricele de clasificare sau listele de verificare au unele avantaje, cum ar fi specificarea criteriilor pe 
baza cărora se va face munca evaluată a tinerilor, iar tinerii își pot vedea punctele forte și zonele în 
care ar trebui să se îmbunătățească. 

• Evaluare orală 1:1 cu formatorul: acesta este un alt mod de a evalua ceea ce a fost învățat în timpul 
scenariului și învățării experiențiale. 

• Discuții de grup despre ce a fost învățat: prin discuții între tineri despre lucrurile învățate, putem 
evalua și înțelege ceea ce au învățat și în acest fel îi ajutăm să învețe unii de la alții. 

• Debriefing: acest instrument de evaluare îi ajută pe participanți să reflecteze asupra unei 
experiențe recente, să discute ce a decurs bine și să identifice oportunitățile de îmbunătățire. 

Procesul de debriefing ar trebui să acopere obiectivele proiectului și dacă acestea au fost  

îndeplinite, lucruri care nu au funcționat și de ce (acest lucru nu ar trebui să devină un joc de vină), 
precum și ce lucruri trebuie schimbate pentru a reduce sau a opri problemele in viitor. Este 
important să identificăm, de asemenea, oportunități inovatoare de îmbunătățiri și, bineînțeles, să 
evidențiem orice obiective atinse. 

 

Recomandări specifice pentru tinerii educatori 

Un rol principal al tânărului educator de la egal la egal este acela de a-i ajuta pe tineri să-și 
înțeleagă emoțiile și să învețe din experiența în sine, prin urmare, trebuie să avem în vedere anumite 
lucruri specifice: 

• Nevoile participanților: Au anumite nevoi specifice pe care ar trebui să le avem în vedere? Au 
experiență în acest domeniu? Ce activități sunt potrivite pentru ei? Potrivirea lor cu activități 
adecvate și cu activități adecvate interesului lor. Crearea unui spațiu sigur pentru ei. Pregătirea lor, 
informând ce se așteaptă de la ei și pe ce nevoi trebuie să se concentreze. 

• Implicare emoțională:  tinerii ar trebui să simtă și să se bucure de experiență și nu doar să facă ceea 
ce li se cere de la ei. Dacă nu le place, s-ar putea să nu fie interesați și nu își vor dezvolta întregul 
potențial. 

• Activități potrivite: dezvoltarea de activități potrivite pentru tineri și care îndeplinesc scopul 
cursului / formării și, de asemenea, activități provocatoare, dar în același timp flexibile. 

• Obiectiv și rezultat: ar trebui să avem un obiectiv clar despre ce ar trebui să învețe participanții și 
care ar trebui să fie rezultatul. Dacă tinerii nu înțeleg scopul și motivul pentru care sunt implicați, 
este posibil să nu învețe nimic nou și nu se vor bucura de acest proces. 

• Greșelile sunt considerate oportunități de învățare: există posibilitatea ca tinerii să greșească și nu 
ar trebui pedepsiți. În schimb, ar trebui să apreciem greșelile ca oportunitate pentru a învăța și a 
aduna mai multe informații. Ar trebui să le spunem tinerilor că ne pasă de ceea ce au experimentat 
și că prețuim ceea ce spun și că suntem interesați de progresul învățării și dezvoltării fiecărui tânăr. 
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De asemenea, acestea sunt câteva recomandări pe care trebuie să le luați în considerare, în 
calitate de tânăr educator peer: 

1. Abordați experiența de învățare într-un mod pozitiv, care nu domină. 

2. Identificați o experiență în care tinerii își vor găsi interesul și vor fi atașați personal. 

3. Explicați tinerilor scopul situației de învățare experiențială. 

4. Împărtășiți-vă sentimentele și gândurile cu tinerii și anunțați-i că și dvs. învățați din experiență. 

5. Legați obiectivele de învățare ale cursului la activitățile cursului și direcționați experiențele 
astfel încât tinerii să știe ce trebuie să facă. 

6. Oferiți resurse relevante și semnificative pentru a ajuta tinerii să aibă succes. 

7. Permiteți tinerilor să experimenteze și să descopere soluții pe cont propriu. 

8. Găsiți un sentiment de echilibru între aspectele academice și cele tipuri de învățare. 
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3.5. Limbaj Accesibil 
 Cum vor tinerii să comunice pentru a înțelege pe deplin mesajul? 
 

Abstract – Caracteristici principale ale abordării – Cuvinte cheie 

Ce este limbajul accesibil? 

 
Limbajul accesibil este un limbaj adaptat celor care nu au experiență într-o anumită zonă, care 

nu citesc texte de specialitate sau participă la o educație în limba lor maternă sau celor care au unele 
bariere obiective, cum ar fi lipsa capacității cognitive, scăzute educație și / sau alfabetizare etc. 

Acest lucru este deosebit de important pentru tineri, deoarece de obicei nu au abilitățile 
necesare pentru a citi ghidul metodologic sau pentru a participa la procesul educațional atunci când 
este condus într-un limbaj extrem de professional, presupunând că nu au o educație pedagogică 
formală sau nonformală anterioară. 

Atât textele, cât și programele de educație scrise / realizate într-un limbaj foarte profesionist nu 
implică cititorul / participantul mediu, dimpotrivă - cititorul / participantul se simte exclus pentru că nu 
are o oportunitate reală de a participa la conținut sau de a înțelege cu adevărat.  

Acest lucru este deosebit de important în contextual proiectului „Wake UP!”, deoarece 
Un limbaj necorespunzător poate afecta oportunitatea implicării semnificative a participanților 

și, prin aceasta, face ca întregul proces să fie nedemocratic. 
În același timp, este foarte important ca limba să nu fie simplificată în măsura în care nu mai 

transmite esența. Din acest motiv, este important estimarea cu atenție a ceea ce se spune și, de 
asemenea, ceea ce a fost înțeles, respective cum afectează rezultatul procesului educațional. 

 

 

Metode potrivite pentru abordare – Descriere metodologică – Instrumente de probă 

Când vorbim despre un limbaj accesibil în contextul proiectului „Wake UP!”, există de fapt două 
lucruri de gândit: 

 

a) Modul în care comunicăm proiectul, activitățile și valorile noastre tinerilor care nu au auzit 
niciodată despre Wake UP! Și cum atragem tinerii să participle – prima fază de „atragere a atenției”  

b) Un mod de comunicare clară și implicare semnificativă pentru cei aflați deja în proiect - a doua fază 
a „creării spațiului sigur pentru participanți” 

 

Prima fază 

Câteva sfaturi generale pentru prima fază în care încercați să le comunicați tinerilor ideile / 
proiectul dvs. sunt: 

• Fii activ pe rețelele sociale, deveniți influenți - utilizatori influenți. 

• Monitorizați dezvoltarea tehnologiei și utilizați-o activ. 

• Vorbiți un limbaj astfel încât să se potrivească tinerilor. 

• Implicați activ elemente vizuale, cum ar fi fotografii, videoclipuri, pictograme, gif-uri, teasere. 

• Investiți în timpul de pregătire. 
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Așa cum am menționat mai sus, aici ar trebui să ne gândim la mijloacele de comunicare. Dacă 
dorim să obținem o incluziune reală, trebuie să fim prezenți acolo unde majoritatea tinerilor își primesc 
informațiile - pe rețelele de socializare. Și trebuie să știm să comunicăm prin aceste tehnologii. 

Sondajul arată valoarea semnificativă a rețelelor sociale, care variază ușor de la o țară la alta. 
Rețelele sociale de bază / globale utilizate includ Facebook, Instagram, YouTube și, mai nou,Tik Tok 
pentru cei tineri. De asemenea, vedem o diferență în rețelele sociale preferate în funcție de educație și 
statut social. Wake UP! intenționează să poată vorbi cu toți tinerii fără a face distincție între educație 
și statut social. Limbajul folosit este clar și informal, dar trebuie să fie de încredere și folosit cu grijă. 

 

 

 

Metode de a ajunge la tineri pe rețelele de socializare: 

• Implicarea unor influenceri populari. 

• Utilizarea activă a rețelelor de socializare și investiția timpului în rolul utilizatorului influent. 

• Partajarea de fotografii și videoclipuri atractive - obțineți „Like-uri”;  încurarajarea comentarilor, iar 
câştigul cel mai mare sunt distribuirile postărilor; 

• Investirea de timp în postări frecvente și de calitate pe pagina comună de Instagram 
wakeup_project_eu în popularizarea subiectului. 

 

Wake UP! 

Deveniți influencer. Lucraţi cu influenți populari. Dezvoltați-vă propriul concept. Căutați soluții 
simple, dar eficiente. Investiți timpul în pregătire. Folosiți imagini, recuzită. Inspirați-vă de la alții. 
Urmați noile tehnologii, instrumentele noi și continuați să învățați. Faceți-vă munca cu dragoste 
pentru dvs. și pentru ceilalți. 

 

 

Metode de adresare a tinerilor prin contact direct, exemple practice: 

• Discuții și prezentări în școli. 

• Expoziții, spectacole, standuri pentru discuții, procesiuni și multe altele. 

• Întâlniri în centre de voluntariat, comunitate și centre de informare. 

 

Wake UP!  

Folosiți un limbaj casual, dar sofisticat. Pregătiți-vă. Vorbiți scurt, folosiți întrebări. Explicați 
cuvinte dificile și dați exemple. Folosiți verbe active decât pasive. Evitați propozițiile complexe. 
Verificați claritatea. Prezentați-vă calificarea. Folosiți jocuri și elemente de joc, gamification. 
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Transformați instrumente de comunicare și prezentare. Alocați sarcini grupurilor. Folosiți și oferiți 
modele. Folosiți limbajul non-verbal. Implicați mai mulți oameni, creșteți-vă rețeaua. 

 

A doua fază 

 

Odată ce aveți atenția tinerilor și ei se implică, trebuie să vă gândiți la un mod semnificativ de a-i 
include în proiect. Aceasta înseamnă atât comunicarea eficientă și relevantă, dar și să încercați să îi 
faceți contribuabili activi la rezultatele proiectului. 

Una dintre soluții constă în implicarea tinerilor, ori de câte ori este posibil, în redactarea sau 
revizuirea rezultatelor proiectului (textuale) și/ sau alegerea metodelor potrivite pentru ateliere. Toate 
ghidurile pedagogice și descrierile metodelor ar trebui să fie redactate într-un mod care să comunice 
întregul mesaj, dar sunt totuși inteligibile pentru un public larg de potențiali utilizatori. 

De aceea, rezultatele și descrierile metodelor trebuie discutate cu tinerii, necesitând un dialog 
constant și o dorință de a învăța lucruri noi; de a răspunde la schimbări. În proiectul Wake UP! ar trebui 
să folosim focus grupuri de tineri care reflectă limbajul folosit și ne sugerează schimbări pentru 
îmbunătățire. Adunând aceste date, puteți adapta proiectul în funcție de nevoile grupului dvs. țintă – 
tineretul. 

Cealaltă modalitate de includere a tinerilor este oferindu-le posibilitatea de a face singuri o 
parte din aceste rezultate. În Wake UP! avem ocazia să implicăm tinerii în crearea metodelor. Aceasta 
nu înseamnă că fac aceste descrieri ale metodei de unii singuri - mentoratul ar trebui să fie disponibil în 
orice moment. Dar produsul final poate fi creat și scris de tineret, ceea ce este în sine o garanție că 
limbajul va fi adecvat pentru acel grup țintă. 

Acestea sunt, de asemenea, câteva propuneri generale pentru ambele faze, contactul inițial, 
dar și privind implicarea de tineri în proiect și organizarea de sesiuni de educație: 

• acordați atenție numai informațiilor necesare și relevante; 

• reduceți densitatea informațiilor; 

• stimulați interesul de a căuta informații suplimentare, mai profunde; 

• exprimați o singură idee principală pe propoziție - formulați exact și alternativ; 

• prezentați informații într-o secvență logică, pe rând; 

• utilizați exemple, analogii și imagini pentru a explica sau a susține idei complicate; 

• reduceți densitatea stilistică și folosiți exemple și explicații pentru a facilita înțelegerea; 

• folosiți un limbaj respectuos; 

• utilizați un limbaj pozitiv, bazat pe resurse, nu un limbaj bazat pe deficit – concentrat pe rezultate 
pozitive și punctele forte, mai degrabă decât pe probleme și bariere; 

• eliminați umpluturile, cum ar fi „Cred” sau „Nu uitați.”; 

• evitați expresiile comune; 

• folosiți un limbaj care să respecte tinerii ca indivizi activi care au control asupra propriilor vieți; 

• nu vă asumați cunoștințe în prealabil referitor la subiectul atelierelor. 
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Recomandări de organizare (Durată, Infrastructură, Resurse, Materiale necesare) 

Acestea sunt câteva dintre recomandările organizatorice pentru toți cei implicați în activități 
cu tinerii. 

Durată: Folosiți propoziții scurte și clare, dar captivante, în special pentru rețelele de socializare. 
Pentru un contact personal, puteți comunica în propoziții mai lungi, dar încercați întotdeauna să folosiți 
câteva exemple clare pentru a susține teoria. Pregătiți-vă întotdeauna bine și utilizați metode și 
instrumente noi interesante; învățați de la alții. Folosiți întrebări pentru a începe un dialog pe tema 
selectată. Când atrageți atenția, transmiteți cel mai important mesaj, deoarece mulți pot ajunge la o 
concluzie bazată pe prima impresie. Mesajul principal ar trebui să fie la început, urmat de dezvoltarea 
ideii într-o perioadă scurtă de timp. 

Faceți un orar, împărțiți activitatea în părți mai mici. Estimați durata fiecărei secțiuni. La început, 
anunțați cât timp intenționați să îi implicați în activitate. 

Infrastructură: Comunicarea directă (un grup de tineri, de exemplu la școală, centru comunitar, 
stradă etc.) și instrumente electronice, în special rețelele sociale (grupuri țintă locale, regionale, 
naționale și internaționale) pot fi împărțite. 

Atât mediile formale cât și cele informale pot fi selectate pentru o comunicare directă. Poate fi o 
școală, un club, un centru de agrement; dar și străzi, terenuri de sport și un loc cultural precum teatru 
sau galerie, primărie sau cafenea. Pentru evenimente în aer liber este necesară o soluție alternativă 
datorită influențelor externe, cum ar fi vremea sau concordanța evenimentelor. 

Recomandările Wake UP! pentru infrastructura rețelelor sociale: 
Pentru utilizarea cu succes a rețelelor sociale, este necesar să aveți încredere în scopul lor și să 

deveniți un utilizator influent. Rolul dvs. este să mergeți acolo unde se află tinerii. Adaptați-vă 
instrumentele la limbajul lor, faceți-vă munca atractivă, dar credibilă. Folosiți fotografii bune, 
videoclipuri scurte, text scurt și interesant; continuați să implicați și să colaborați cu tinerii la ideea 
dvs. și să vă împărtășiți valorile. Creați o rețea de urmăritori. 

Materiale: Completați comunicarea verbală cu recuzite ilustrative și includeți comunicarea non-
verbală. Utilizați instrumente precum jocuri și funcții atractive - cum ar fi prezentări în prezi.com, teste, 
imagini, recuzită, link-uri, medii partajate și multe altele. Folosiți videoclipuri scurte, dar atractive, gif-
uri, teasere, fotografii cu citate pe rețelele de socializare și folosiți simboluri, emoticoane. 

 

Riscuri – Aspecte specifice de considerat – Potențiale capcane 

În cele ce urmează vom nota unele dintre riscurile pentru cei care încearcă să implice tinerii în 
proiectul lor. Ar trebui să aveți grijă să anticipați aceste elemente în proiecte: 

• Ignoranța și disprețul pentru rețelele sociale → cu toții avem părerile noastre personale despre 
rețelele de socializare, dar trebuie să le considerăm ca o modalitate bună de conectare cu tinerii și 
trebuie să investim în competența noastră ca utilizatori ai rețelelor sociale. 

• Abordare pasivă a comunicării → Nu putem pune toate informațiile online și ne așteptăm ca tinerii 
să le găsească. Trebuie să fim proactivi în marketingul proiectului / activităților noastre. 

• Lipsa autenticității → trebuie să fim autentici atunci când promovăm Wake UP! Tinerii detectează 
când ceva „se simte fals”. 

• Subestimarea tinerilor → ar trebui să acceptăm și să ne adaptăm la nevoile și ideile lor, dar nu la un 
grad de subestimare a abilităților lor, deoarece acest lucru va fi, de asemenea, detectat și nu se va 
reflecta bine asupra țintei noastre. 

• Timpul de pregătire subestimat, sofisticarea și timpul dedicat găsirii formei optime de comunicare și 
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stabilirii cooperării → limbajul accesibil și mijloacele corecte de comunicare reprezintă un subiect 
complex și necesită dăruire și muncă continuă. 

• Un început de comunicare deficinetă care perturbă procesul  → prima impresie contează! 

• Avem și încă folosim o abordare școlară învechită → atunci când implicăm tineri în educație 
nonformală, trebuie să fim incluzivi, adaptivi, interesanți și relevanți, astfel încât tinerii să nu ne 
conecteze la o (potențială!) experiență provocatoare din educația formală. 

• Suntem sceptici și cinici cu privire la viața tinerilor → dacă judecăm tineretul nu putem fi cu 
adevărat incluzivi. Asta nu înseamnă că suntem de acord cu toate, ci că dorim sincer să comunicăm 
ca egali și suntem deschiși la puncte de vedere diferite. 

 
Contul de Instagram wakeup_project_eu este un exemplu de dorință de a schimba aceste 

atitudini și de a aborda limbajul tinerilor. 

 

Evaluarea metodelor aplicate – Mod de măsurare – Factori de succes 

Putem evalua / evalua cât de accesibilă este limba cu o serie de metode: 

• Evaluarea parțială sau evaluarea se face și prin implicarea tinerilor în calitate de co-creatori și 
revizori ai textelor și metodelor descrise 

• De asemenea, ar trebui să colectăm feedback la toate sesiunile de învățare, în special feedback 
cu privire la limbajul folosit și claritatea ideilor transmise 

• Activare pentru alte activități, măsura în care atragem tinerii să participe în alte comunități; 
tinerii sunt interesați de cooperarea sau comunicarea în continuare cu noi. 

• Reușim să inspirăm tinerii să își facă propriile activități, să-și dezvolte ideile și să continue munca 
în comunitate. 

• Participanții noștri nu se vor alătura zonei gri a vieții. Rețea activă, întâlniri, cooperare. 

 

Pe o rețea socială ar trebui: 

• Ar trebui să aflăm și să notăm numărul tinerilor care au aflat despre Wake UP! prin social media. 

• Urmați numărul de distribuiri, numărul de comentarii și numărul de aprecieri pe post și cu 
privire la proiect în general. 

• Verificați calitatea angajamentului - a fost grupul țintă care a comentat, i-a plăcut și repostat? 
Care sunt comentariile? 

 

 

Recomandări specifice pentru tinerii educatori 

 
În calitate de educatori de la egal (peer), sunteți deja parte a grupului țintă. Aceasta înseamnă 

că limba dvs. este mult mai aproape de grupul țintă decât limba managerilor de proiect. 
Aici sunt câteva dintre sfaturile care vă pot ajuta: 

• Folosiți-vă vârsta în avantajul dvs., faceți fiecare subiect mai actual folosind referințe din viața 
de zi cu zi a tinerilor din zona dvs. 
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• Nu știți toată terminologia de specialitate? Grozav! Folosiți-vă limbajul, gândiți-vă la modul în 
care ați înțeles și reformulați-l în acest fel 

• Fii autentic și dedicat. Sunteți în acest proiect deoarece aveți calități și condiții preliminare bune 
pentru o astfel de activitate. 

• Ascultați și moderați opiniile diferite, oferiți oportunități pentru idei alternative. De asemenea, 
urmăriți echilibrul dintre opinii. 

• Pregătiți-vă, lucrați într-o echipă mică de pregătire. 

• Folosiți popi, angajați tehnologie și gadgeturi. 

• Conectați tot ce puteți și știți. Conectați tot ce pot face participanții. 

• Combinați contactul direct, munca în grup, rețelele sociale. 

• Dacă nu știți cum să procedați discutați cu colegii, nu sunteți singuri. 

 

Referințe bibliografice 

Există o mulțime de abordări și perspective diferite, adaptate nevoilor specifice. 
Acestea sunt unele dintre ele: 

• Ditch the fancy vocabulary for accessible language: https://www.boia.org/blog/ditch-the-fancy-
vocabulary-for-accessible-language  

• Use plain language: https://accessibility.huit.harvard.edu/use-plain-language  

• Accessible Language: A Guide for Disability Etiquette: https://www.disability.illinois.edu/academic-
support/instructor-information/accessible-language-guide-disability-etiquette  

 

Puteți utiliza videoclipuri YT și iată câteva exemple: 

• VPS: Accessible Language: https://www.youtube.com/watch?v=5khpP5u9fqc  

• Using Technology to Make Content More Accessible: 
https://www.youtube.com/watch?v=qiWBkpJzytM  

• WIAD Austin 2019 - Stephanie Louraine on Accessible Language: 
https://www.youtube.com/watch?v=JYlxzROmH-Y 

 

https://www.boia.org/blog/ditch-the-fancy-vocabulary-for-accessible-language
https://www.boia.org/blog/ditch-the-fancy-vocabulary-for-accessible-language
https://accessibility.huit.harvard.edu/use-plain-language
https://www.disability.illinois.edu/academic-support/instructor-information/accessible-language-guide-disability-etiquette
https://www.disability.illinois.edu/academic-support/instructor-information/accessible-language-guide-disability-etiquette
https://www.youtube.com/watch?v=5khpP5u9fqc
https://www.youtube.com/watch?v=qiWBkpJzytM
https://www.youtube.com/watch?v=JYlxzROmH-Y
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3.6. Învățare în aer liber 
 Renunțați la sala de clasă și explorați noi medii 

 

Abstract – Caracteristici principale ale abordării – Cuvinte cheie 

Instruirea și educația în aer liber sunt învățarea organizată care are loc predominant în aer liber, 
adică în afara clasei. Este învățare experimentală în, pentru sau despre exterior. Instruirea și educația în 
aer liber se referă la învățarea într-un mod nou, diferit, atractiv, prin utilizarea cât mai multor resurse 
posibile din zona naturală. 

Unele obiective tipice ale educației în aer liber sunt: 

• pentru a spori dezvoltarea personală și socială 

• pentru a îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor 

• pentru a crea un sens mai profund al locului în care locuiți și pentru alte persoane și probleme 
importante din comunitatea locală 

• pentru a îmbunătăți munca în echipă 

• pentru a înțelege mediile naturale și să dezvolte o relație mai profundă cu natura. 

 

Părăsirea mediului familiar și obișnuit vă oferă multe posibilități noi: a fi în afara clasei oferă un 
mediu pentru mai multe metode și activități interactive care nu pot fi desfășurate în situația obișnuită a 
clasei, cum ar fi excursii pe teren, drumeții, activități sportive comune, camping, jocuri de grup, 
vânătoare de comori, vizitarea unor locuri (locale) precum muzee, pădure, magazine și companii, 
efectuarea de interviuri stradale, explorarea naturii sau a comunității locale, efectuarea de servicii 
comunitare sau voluntariat etc. 

Uneori, tinerii trebuie să iasă din zona lor de confort și să interacționeze cu străinii sau să facă 
față situațiilor necunoscute, să-și părăsească „cutia”. Prin expunerea la mediul natural, tinerii pot afla 
despre relația lor cu mediul natural, relația dintre anumite ecosisteme, relațiile personale, cu ceilalți, 
dar și cu sine. Prin urmare, învățarea în aer liber este mult mai mult decât simpla învățare „în afară”. 

De asemenea, în funcție de mediul înconjurător și de grup, tinerii au posibilitatea să beneficieze 
de un schimb de opinii cu oameni de medii culturale sau sociale diferite într-un mediu natural. 

În activitățile în aer liber nu veți învăța numai ascultând sau citind, ci și prin perceperea mediului 
dvs. cu toate simțurile. Veți dezvolta noi moduri de a gândi și de a învăța, veți intra în contact cu 
persoane cu care nu aveți nicio legătură, pentru a coopera cu ceilalți. Ieșirea afară vă va ajuta să 
descompuneți distanța față de un anumit subiect teoretic și vă va arăta acest subiect dintr-o 
perspectivă diferită sau modul în care acest subiect are impact asupra propriei vieți personale. Și, 
desigur, uneori trebuie să părăsiți zona de confort și veți fi provocați fizic și mental. Dar dacă experiența 
de învățare în aer liber are succes, veți câștiga noi impresii și experiențe, care sperăm să rezulte într-un 
mod nou de a gândi. Metodele de instruire și educație în aer liber ar trebui să vă împuternicească să 
acționeze în viața reală. Învățarea prin explorare ar trebui să vă ajute să vă descoperiți propriile abilități 
și competențe, unde veți învăța și din greșeli. În instruirea în aer liber, „câștigul din greșelile unuia” este 
binevenit. 

Pe scurt, instruirea și educația în aer liber înseamnă a învăța despre tine, despre ceilalți și 
despre lumea naturală. 
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Metode potrivite pentru abordare – Descriere metodologică – Instrumente de probă 

 
Alegerea următoarelor metode a fost bazată pe faptul că sunt ușor de utilizat, sunt legate de 

probleme din viața reală și abordează subiecte care sunt relevante în viața de zi cu zi într-un fel. Toate 
metodele sunt practicate în afara cadrului tipic de clasă. Veți găsi descrieri detaliate, materiale conexe, 
recomandări pentru implementare în „Wake UP! Inspiration Toolbox”, făcând clic pe hyperlink. 

1. Joc de rol: Acționând un anumit rol, tinerii sunt provocați să trăiască într-o altă identitate. 
Identitatea va fi proiectată în funcție de subiectul ales. Aceasta înseamnă că accentul poate fi pus 
pe multe caracteristici, cum ar fi de exemplu culoarea pielii, vârsta, sexul sau profesia. Jocul de rol 
este ca o simulare, dar de multe ori are câștigători și învinși. Rolurile sunt mai structurate și au un 
set definit de participanți cu ore, locuri, echipamente și reguli specifice. Jocul de rol este o 
metodologie potrivită pentru o varietate de subiecte, precum cele care se concentrează pe 
identitatea socială, libertatea mass-media sau democrația. Mai multe informații aici (will be 
hyperlinked) 

2. Tur ghidat: Un tur al orașului într-un anumit subiect îi determină pe tineri să fie mai conștienți de 
orașul în care trăiesc și de diferitele persoane care trăiesc în el. Mai multe informații aici (will be 
hyperlinked) 

3. Excursii / excursii în clasă sau pe teren / vizite de studiu, de ex. excursie la o rezervație naturală, un 
muzeu, un teatru, un tur în oraș, o călătorie în lumea diplomației UE din Brussel Mai multe 
informații aici 

4. Provocări foto sau video: Tinerii ar trebui să facă fotografii sau videoclipuri legate de un anumit 
subiect. Lucrul într-un mod creativ cu smartphone-uri și camere video este o modalitate excelentă 
de a introduce un subiect necunoscut tinerilor. Devenind o parte activă a metodei îi încurajează să 
își dezvolte propriul punct de vedere. Mai târziu, în timp ce discută și compară fotografiile, li se cere 
să reflecteze, să evalueze și să discute experiențele lor. Fotografii și / sau videoclipuri pot fi 
publicate sau expuse. Mai multe informații aici 

5. Joc de simulare: Un joc de simulare este un model al realității. Este un mod detaliat controlat, care 
se reflectă asupra unei situații întâlnite în lumea reală. Într-un joc de simulare, participanții 
acționează și se comportă similar cu realitatea. Ei iau alegeri, le pun în aplicare și primesc 
consecințele acestor alegeri în efortul de a atinge obiectivele date. Mai multe informații aici 

6. Vănătoare de comori: Este un joc, jucat de obicei într-o zonă extinsă în aer liber, în care participanții 
trebuie să colecteze o serie de obiecte diverse. Mai multe informații aici 

7. Interviuri stradale: Intervievarea oamenilor pe stradă sau în alte locuri va permite tinerilor să ofere 
o imagine de ansamblu asupra a ceea ce cred diferiți oameni despre un subiect specific. După 
aceea, tinerii pot evalua, discuta, interpreta și publica interviurile. Mai multe informații aici 

8. Storytelling: Oamenii care au experimentat sau au obținut ceva special își spun povestea dintr-o 
perspectivă personală pentru a minimiza distanța până la un subiect. Mai multe informații aici 

9. Tur Walk & Talk: O sesiune Walk and Talk, adică „Plimbare și discuție”, poate fi descrisă ca un 
interviu mobil: de obicei, două persoane se plimbă împreună și vorbesc despre un anumit subiect 
sau discută întrebări date. Mai multe informații aici 

 



	

 

 

 
Acest Proiect (nr. 2018-3-DE04-KA205-017083) a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie 
reflectă în totalitate viziunea autorului, Comisia Europeană nefiind responsabilă de informaţiile incluse. 

  45 / 93 

 

Recomandări de organizare (Durată, Infrastructură, Resurse, Materiale necesare) 

 
Trebuie să vă asigurați că locul este atractiv pentru participarea tinerilor; de asemenea, încercați 

să ajungeți la oameni care nu sunt atrași de educația tradițională/ convențională. Uneori poate avea 
sens chiar să ascundeți scopul educațional în spatele unui eveniment care să fie atractiv pentru tineri. 
Dacă este posibil, colaborați cu o trupă, faceți un foc de tabără, un picnic sau o petrecere sau oferiți 
gustări sau diverse sporturi (de ex. Fotbal, plajă-volei). 

Durata unei sesiuni de formare în aer liber cu tinerii este variabilă. Vă recomandăm o perioadă 
de timp cuprinsă între 2 și 8 ore. Asigurați-vă că există suficient timp pentru a vă cunoaște, pentru 
jocuri și pentru discuții, dar și pentru nevoile fizice (nu subestimați niciodată timpul necesar pentru a 
ajunge de la A la B sau a merge la toaletă!). 

Aveți grijă de obiectiv, grupul țintă și rezultatul proiectului dvs. înainte de a începe. În funcție de 
intervalul de timp și grupul cu care se lucrează, ar trebui aplicate diferite sesiuni pentru a crea un mediu 
cu rezultate maxime posibile. 

În funcție de vârsta grupului, trebuie să vă verificați împrejurimile înainte de a ieși afară. Dacă 
există vreun pericol (biciclete, cuiburi de albine, trafic, condiții meteorologice nefavorabile etc.) spuneți 
grupului despre acesta și minimizați pericolul cât mai mult posibil. 

 

 

Riscuri – Aspecte specific de considerat – Potențiale capcane 

 
Învățarea în aer liber include riscuri suplimentare, dar asumarea de risc le permite tinerilor să 

învețe lecții vitale despre ei înșiși și despre lumea lor. Tinerii trebuie să își asume riscuri pentru a 
dezvolta competențe cognitive, sociale, fizice și psihologice. Și întrucât „lumea în aer liber” este plină 
de riscuri, tinerii trebuie să învețe să le recunoască și să le răspundă pentru a se proteja și pentru a-și 
dezvolta propriile capacități de evaluare a riscurilor. Deci, riscurile pot avea un beneficiu pentru 
rezultatul învățării și, prin urmare, ar trebui să fie luate în considerare. 

Dar, bineînțeles, educatorii ar trebui să ofere un mediu de învățare în aer liber, cât mai sigur 
posibil, dar cât mai riscant, pentru ca tinerii să învețe să facă față provocărilor. 

Indiferent de activitățile de învățare în aer liber alese, asigurați-vă că mediul extern este cât mai 
sigur posibil, având în vedere următoarele aspecte: 

• Efectuați o evaluare a zonei externe și verificați-o cu puțin timp înainte. 

• Asigurați-vă că zona de lucru/ învățare se potrivește cu activitățile planificate. 

• Discutați cu participanții riscurile și soluțiile potențiale. 

• Fiți întotdeauna conștienți de schimbarea condițiilor meteorologice. Aveți întotdeauna nevoie de un 
plan B în cazurile de furtună, vânt și ploaie. Iarna trebuie să fiți mai conștienți de mai multe riscuri 
din cauza vremii, de ex. alunecare pe gheață, frig etc. 

• Eliminați pericolele posibile (plante otrăvitoare, garduri ascuțite etc.). 

• Alegeți îmbrăcăminte și încălțăminte potrivite.  

• Dacă este cazul, verificați dacă asigurarea de sănătate a participanților acoperă activități în natură. 

• Fiți conștienți și de dimensiunea grupului. Dacă înregistrarea nu era necesară, poate fi necesar să 
pregătiți diferite metode în funcție de mărimea grupului. În plus, trebuie să vă asigurați că aveți 
destui facilitatori pentru a conduce și asigura un spațiu sigur fizic și emotional pentru grup.Asigurați-
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vă că nimeni nu părăsește activitatea în aer liber fără să anunțe. 

• Atunci când grupul este prea mare, s-ar putea să existe dificultăți pentru de transmitere a 
mesajelor. Gândiți-vă întotdeauna la faptul că împrejurimile de afară sunt întotdeauna mai 
zgomotoase decât în interior. 

• Nu uitați să aduceți toate materialele necesare în locul în care veți avea nevoie. 

• Pregătiți-vă suficient de devreme și planificați timp pentru situații neprevăzute în caz de tulburări și 
dificultăți neprevăzute. 

 

Evaluarea metodelor aplicate – Mod de măsurare – Factori de succes 

Nu este întotdeauna ușor de măsurat beneficiile învățării în aer liber. 
Cel mai bine ar fi dacă puteți compara rezultatul diferit al rezultatelor învățării „în clasă” și 

învățarea în aer liber în domenii sau subiecte similare. 
Pentru a măsura succesul unui eveniment sau activitate de învățare în aer liber, trebuie să 

includeți spații de discuții și evaluări în planificare. Toată lumea ar trebui să aibă posibilitatea de a 
reflecta asupra evenimentului și asupra rezultatului învățării. Și exercițiile de feedback interactive pot fi 
ușor implementate în formarea și educația în aer liber. 

Puteți înregistra (audio/ film) discuții care se petrec în timpul evenimentului, face poze, analiza 
outcomeurile și outputurile, precum și schimbări în comportament și gândire. Pentru a face acest lucru, 
utilizați instrumente precum un jurnal personal de reflecție/ jurnale lucrate manual pentru a păstra 
dovezi despre descrieri și nararea sentimentelor, percepțiilor și experiențelor. 

Puteți utiliza instrumente precum „Arborele Blob” (Mai multe informații aici) pentru a vizualiza 
calea de învățare sau pentru a analiza emoțiile, sentimentele și comportamentul indivizilor, dar și într-
un grup. 

De asemenea, fotografiile și videoclipurile realizate în timpul activității de învățare în aer liber 
pot ajuta ulterior să analizeze situația, progresul învățării și procesul într-o discuție de grup. 

Dacă doriți o evaluare mai profundă a efectului și impactului activității dvs. în aer liber, vă puteți 
întreba/ evalua participanții despre cunoștințele / atitudinea lor în legătură cu diferitele subiecte pe 
care doriți să le abordați înainte și după eveniment. Comparând ambele răspunsuri / descoperiri, puteți 
vedea cum s-au schimbat cunoștințele, competențele, abilitățile, conștientizarea, percepția de sine etc. 
Pentru a avea date valide, trebuie să luați măsuri de referință înainte de implicarea în activitățile de 
instruire în aer liber, iar aceste date să fie comparate cu datele preluate la aproximativ o lună după 
încetarea activității, indicând astfel un efect scurt, dar totuși, durabil al activității. 

 

Recomandări specifice pentru tinerii educatori 

Înainte de a începe să planificați un eveniment de învățare în aer liber, este important să fie clar 
stabilite obiectivele activității. De asemenea, ar trebui să vă gândiți la rezultatul dorit: ce va fi diferit, 
dacă activitatea dvs. va avea succes? Ce schimbări puteți vedea în acțiune, gândire și comportament? 
Ar putea fi util să vă notați obiectivele. 

De asemenea, este important să cunoașteți câteva date despre grupul de participanți: Care este 
vârsta lor? Câtă cunoaștere anterioară au? Este timpul lor liber pe care îl petrec sau vizitează 
evenimentul în mod obligatoriu (de exemplu, în timpul școlii)? 

Înainte de a începe, gândiți-vă la ce ar putea merge prost. Cum gestionați apariția a diferite 
situații și opinii? Ce se întâmplă dacă există o discuție sau chiar o dispută? Cum gestionați un limbaj 
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discriminatoriu? Cum îi puteți motiva dacă nu doresc să se implice? Ce faceți în cazul rănilor fizice? Ce 
faceți dacă vremea se schimbă? Răspunsul la aceste întrebări în avans vă va oferi siguranță și încredere. 

 

Referințe bibliografice 

Propriul proiect (German partner Gemeinsam leben & lernen in Europa): 

În fiecare an, avem un program de mentorat de limbă germane pentru tineri voluntari și tineri 
refugiați, numit „10-10-10” (10 imagini - 10 ore - 10 întâlniri). După o pregătire interculturală atât 
pentru mentor, cât și pentru refugiat, are loc o întâlnire preliminară cu toți participanții pentru a ne 
cunoaște. Următoarele 10 săptămâni, un mentor și un refugiat se întâlnesc o dată pe săptămână pentru 
aproximativ o oră. Întâlnirile au loc în centrul local de tineret. În cadrul fiecărei întâlniri, studentul 
aduce o poză despre un anumit subiect despre care dorește să vorbească împreună (de exemplu, sport, 
timp liber/ ieșire, familie și prieteni, școală/ universitate, lucruri interesante din orașul său, călătorii, 
mâncare, tradiții etc.). Dar, de asemenea, mentorul poate aduce o imagine. Le-am oferit mentorilor o 
„casetă de mentor lingvistic”: include 10 module tematice, cu sfaturi și recomandări practice și 
materiale de învățare, care îi ajută să vorbească între ei, să se cunoască și să interacționeze. Aceste 
întâlniri sunt un fel de metodă de simulare, în care migranții și refugiații participanți își pot testa și 
îmbunătăți abilitățile lingvistice în situații reale. Pentru tineri, această activitate și metodă interactivă și 
în aer liber este foarte atractivă, dar este și mai distractiv, dacă părăsesc centrul de tineret și se 
întâlnesc în alte locuri. Destul de des voluntarii și „mentorii” lor devin prieteni și se întâlnesc mai des în 
locuri private. 

După aceste 10 întâlniri este organizat un ultim eveniment comun pentru toți participanții, 
pentru a avea un final frumos al proiectului. Acesta poate fi fie un picnic într-un parc, un turneu de volei 
sau fotbal, un grătar comun, dacă este posibil un foc de tabără. 

 

Link-uri și resurse utile: 

Outdoor Classroom day: Resources, see: https://outdoorclassroomday.org.uk/resources/ 

Education outside the classroom (EOTC): Activities, ideas, tools, see:  

http://eotc.tki.org.nz/EOTC-home/For-teachers/Teaching-resources/Activities-ideas-tools 

 

toggl: 39 Team Building Games That You Will Actually Enjoy: https://toggl.com/team-building-games/ 

Robert Cserti: 12 Effective Leadership Activities and Games on November 16, 2018, see: 
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/  

REYNOLDS, Olivia (2018): A CRITICAL ANALYSIS OF OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND THE 
IMPACT ON PUPIL DEVELOPMENT AND CONCEPTUAL UNDERSTANDING, in: The STeP Journal, 5(1), 
University of Cumbria, Vol 5 (1) pages 22-29.  

Link: https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/step/article/view/490/607 

 

What does the research say about Outdoor Learning? Collection of relevant articles, research etc. see:  
https://www.englishoutdoorcouncil.org/research.in.outdoor.learning.html 

https://outdoorclassroomday.org.uk/resources/
http://eotc.tki.org.nz/EOTC-home/For-teachers/Teaching-resources/Activities-ideas-tools
https://toggl.com/team-building-games/
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/
https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/step/article/view/490/607
https://www.englishoutdoorcouncil.org/research.in.outdoor.learning.html
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3.7. Învăţare bazată pe interese 
 Cum să îi motivăm pe tinerii leaderi într-un mod adecvat? 

 

Abstract – Caracteristici principale ale abordării pedagogice – Cuvinte cheie 

 
Învățarea bazată pe interese pune beneficiarul în centrul întregului proces educațional. Încă de 

la o vârstă fragedă, copiii încep să își manifeste interesul pentru anumite activități sau domenii, 
dovedind inteligențele multiple în domeniile în care sunt inițiați. Cheia acestei abordări este utilizarea 
interesului unei persoane ca bază pentru a decide ce va învăța, în cât timp și în ce mod. 

Procesul necesită dedicarea deplină a adultului - care poate fi educator, profesor sau părinte - 
care ar trebui să fie întotdeauna disponibil pentru ascultarea și identificarea nevoilor beneficiarului. 
Mai mult, adultul trebuie să arate spontaneitate și adaptare pentru ca programul educațional să fie 
adaptat și interesant pentru fiecare persoană. 

În general, acest tip de învățare este mai ușor de oferit prin educația acasă sau în școlile care 
urmează filozofiile Waldorf sau Montessori. În sistemul școlar clasic, implementarea acestui tip de 
învățământ ar putea fi mai dificilă datorită numărului mare de elevi cu care un profesor lucrează zilnic. 

Cu toate acestea, beneficiile acestei abordări bazate pe interesul celui care învață sunt 
numeroase și ar trebui considerate ca fiind un factor relevant atunci când alegeți sistemul educațional, 
un copil va face parte. De exemplu, beneficiarii: 

• află ce îi interesează 

• au libertatea de a parcurge mai rapid materialele din domenii cu care sunt deja familiarizați sau de a 
petrece mai mult timp în încercarea de a înțelege conceptele care par mai dificile pentru ei, 
individual 

• sunt mai dornici să descopere noul 

• sunt mult mai puțin frustrați în ceea ce privește subiectul discutat și nivelul de dificultate abordat 

• sunt susținuți să își descopere punctele forte și ce subiecte le plac cu adevărat și pe care preferă să 
studieze în profunzime. 

Cu toate acestea, profesorii au libertatea de a crea împreună cu copiii proiecte educaționale. 
Acestea ar trebui să se bazeze pe interesele copilului și ar trebui să fie implementate într-o manieră 
foarte creativă și plăcută, astfel încât elevul să fie dornic să învețe mai mult și să participe activ. 
Participanții vor păstra mai multe informații, întrucât nu se vor plictisi și nici nu vor experimenta lipsa 
de motivație în procesul de învățare în școala. 

Impactul acestui stil educativ este observat cu ușurință în comportamentul copiilor, dar și în 
timp, pe măsură ce cresc, ca adulți care exprimă un apetit constan pe tot parcursul vieții pentru a învăța 
și care promovează un model educațional durabil. 

Când ne gândim la învățarea bazată pe interes, este suficient să găsim răspunsurile la o 
întrebare simplă: „Ce interese are acest copil / persoană?” Odată descoperit răspunsul, procesul poate 
începe. 

Cuvinte cheie: învățare, interes, motivație, învățare bazată pe interese, abordare personală, 
profesor adaptabil, studiu plăcut, dragoste pentru învățare tot parcursul vieții 
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Metode potrivite pentru abordare – Descriere metodologică – Exemple de instrumente 

 
Interesul este privit ca un factor important pentru stimularea cognitivă. Cercetările arată că 

angajamentul de a învăța crește odată ce interesul pentru subiect a fost crescut. (Alexander, Jetton, & 
Kulikowich, 1995; Hidi, 2000). Astfel, deoarece procesul este foarte mult determinat de interesele 
participantului și este adaptat pentru fiecare caz în parte, metodele variază foarte mult. Același subiect 
este de cele mai multe ori experimentat și predat diferit de persoane diferite. 

Cu toate acestea, pentru a alege o metodă, este necesar să parcurgem anumite elemente. 
 
1. Observarea comportamentului persoanei contribuie la înțelegerea pasiunilor, talentelor și 

intereselor acesteia. Părinții sau educatorii sunt responsabili de respectarea și observarea: 

• acțiunilor făcute frecvent de către copii 

• reacțiilor la diverse stimuli 

• întrebărilor puse și răspunsuri date. 

 

Este important să petreci timp fără să fii distras de ceilalți - fie că sunt dispozitive, oameni etc. - 
și să fii 100% în legătură între ei. 

În timp ce îi observați, este esențial să lăsați copiii să joace jocul, astfel încât aceștia să arate de 
ce sunt mai preocupați sau mai curioși, oferind adultului suficiente informații pentru a crea cu ușurință 
un context de învățare în jurul acestor subiecte. 

Mai mult, copiii au nevoie de ajutor în jocul lor sau în activitățile zilnice pe care doresc să le facă, 
iar adulții sunt încurajați să fie disponibili, pentru a arăta interes și curiozitate pentru convingerile sau 
tendințele lor. O altă acțiune simplă și autentică pe care un educator o poate face este să întrebe direct 
participanții ce vor să facă. Odată ce încep „munca”, adultul trebuie să rămână calm și răbdător. 

Nota: Dacă observația se face în grabă, nu există nicio calitate și nici o siguranță că copilul și-a 
făcut lucrurile în ritmul propriu. Observația necesită timp, dar este modul cel mai ușor de a cunoaște 
domeniile în care copilul are cel mai mare interes în descoperirea noului. 

 
2. Oestitatea arătată pentru sprijinul învățarii bazate pe interes. 
De exemplu, un profesor de matematică le-a spus elevilor săi că rolul său nu este acela de a-i 

învăța matematica, ci de a indica diferite modalități de a înțelege matematica. Responsabilitatea de a 
alege cum să învețe este a elevului, iar cei care nu știu ce să aleagă vor fi susținuți de acesta în acest 
proces. Acest mod de prezentare a modului în care învățarea este ghidată de interesul elevilor 
reprezintă un bun exemplu de facilitare care creează spațiu pentru ca participanții să învețe într-un 
mod personalizat. 

 
3. Atitudinea de adaptare manifestată față de paticipanți, influențează întotdeauna procesul de 

învățare. 
În alt exemplu, un profesor a observat un student care se chinuia cu biologia, dar care era foarte 

pasionat de meșteșuguri și lucru manual. Urmând filozofia bazată pe interes, ea a cerut elevului său să 
creeze o celulă umană folosind un modele meșteșugărești. Studentul a fost foarte încântat de idee și a 
făcut din fericire celula cu toate elementele specifice ale acesteia. După acest exercițiu, studentul a 
dorit foarte mult să afle mai multe despre dezvoltarea celulară. 
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Ca abordare generală pas cu pas a învățării bazate pe interese, există câteva întrebări care îl vor 

ghida pe adult în identificarea metodologiei potrivite pentru fiecare persoană în parte: 

• Ce îi determină pe participant să fie atent? 

• Ce face participantul să zâmbească și să râdă? 

• Ce tip de activitate îl face pe participant foarte absorbit? 

 
Ideile pentru activitățile cele mai potrivite vor apărea odată ce a fost dedicat suficient timp fazei 

de observație și toate celelalte sfaturi și trucuri au fost integrate în atitudinea părților. Cu toate acestea, 
învățarea bazată pe interese se referă la adaptare - prin urmare, este mai relevant să descoperim în 
timp metodele adecvate pentru personalitatea, talentele și, bineînțeles, interesele participantului. 

 

Recomandări de organizare (durată, infrastructură, resurse, materiale necesare) 

Durata 

Educatorul ar trebui să ia în considerare durata lecției și, de asemenea, faza de observare. 
Aceasta înseamnă că poate dura de la 2 ore până la cât timp are nevoie beneficiarul pentru a obține 
învățarea. Această caracteristică, de a oferi participanților cât timp au nevoie pentru învățare, este o 
caracteristică relevantă a învățării bazate pe interese și reprezintă avantajul oferit pentru persoana 
implicată - fără limită de timp, fără stres în activitate, doar o motivație crescută de a învăța prin pasiuni.  

 

Infrastructura 

Acest tip de învățare poate avea loc oriunde - acesta fiind unul dintre avantajele acesteia. 
Odată ce atenția participantului este captată, spațiul poate fi utilizat la potențialul său maxim, 
permițându-le participanților să exploreze și să creeze. Cu toate acestea, este important să vă asigurați 
că securitatea fizică și emoțională este asigurată, astfel încât beneficiarii să poată lua cât mai mult din 
context. 

 

Resurse 

În acest tip de proces, sunt implicate toate tipurile de resurse: umane, informaționale, 
materiale și financiare. Implicarea unui educator este esențială, pentru a fi întotdeauna în preajmă și a 
susține procesul și pentru a asigura un spațiu în care beneficiarul să poată experimenta învățarea 
bazată pe interese într-o manieră autentică. Acest lucru necesită ca adultul să fie informat cu privire la 
modul în care se întâmplă învățarea în funcție de interesele personale și, de asemenea, să aibă 
capacități cognitive pentru a se asigura că inputul informational este corect descoperit de copil. 

Luând în considerare ceea ce preferă copilul, s-ar putea să fie nevoie și de materiale, în special 
de cele care permit beneficiarului să exerseze dexterități manuale. 

În funcție de tipul metodei utilizate, ar putea fi necesare resurse financiare pentru achiziții, taxe de 
intrare, taxe pentru servicii etc. 
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Materiale 

 
Participanții trebuie să experimenteze diferite activități, pe baza a ceea ce preferă, de aceea 

este necesar să furnizați o gamă largă de materiale pentru a vă asigura că nevoile pot fi acoperite. De 
exemplu, pot fi utilizate cărți, gadgeturi, papetărie, elemente din natură, crafts, instrumente muzicale 
etc., în funcție de interesul participantului. 

 

Riscuri – Aspecte specifice de luat în considerare – Potențiale capcane 

 
Motivul pentru care învățarea bazată pe interese este atât de apreciată la nivel mondial, a fost 

deja expus - creșterea motivației pentru învățare, dezvoltarea unui sentiment de dragoste față de 
învățare pe tot parcursul vieții, crearea de abilități pentru viață și abilități utile în carieră. 

Cu toate acestea, există câteva provocări cu care educatorii și participanții se pot confrunta: 

• educatorii s-ar putea confrunta cu dificultăți în a pune intrebările cele mai eficiente pentru ca 
participanții să aprofundeze temele învățate și să obțină mai multe cunoștințe și abilități; 

• educatorii trebuie să înțeleagă pe deplin conceptul de învățare bazat pe interese și să îmbrățișeze 
conceptul așa cum este, rămânând flexibili, dar în același timp, fără a schimba filozofia din spatele 
său; 

• participanților trebuie să fie învățați abilități de a pune întrebări eficiente și de a evalua personal 
informațiile obținute - în funcție de caz; 

• participanții trebuie învățați să își asume responsabilitatea pentru propriul proces de învățare; 

• în acest moment, recunoașterea competențelor dobândite prin acest tip de învățae este destul de 
dificil de realizat, deoarece nu există teste standard. Astfel, pentru un participant care ar dori să se 
înregistreze pe un sistem clasic în viitor, ar putea fi ușor provocator să obțină validarea; 

• În locul evaluărilor clasice, participantul are un portofoliu personal gestionat în mare parte de către 
facilitatorul care observă progresul (în funcție de vârstă etc.). Pentru ca portofoliul să fie relevant, 
facilitatorii trebuie să depună eforturi în actualizarea acestuia cu informații care dovedesc 
realitatea și, în plus, să il recunoscă. 

Nu există nici un proces / stil de facilitare a învățării fără niciun risc. Învățarea bazată pe interese 
are unele limitări, dar este încă unul dintre sistemele educaționale preferate, așa cum s-au exprimat 
părinții, educatorii, copiii și diferiți participanți. Pentru ca procesul să se desfășoare corect, este necesar 
un angajament puternic din partea tuturor părților. 

 

 

Evaluarea metodelor aplicate – Modalități de măsurare – Factori de succes 

Implementarea unei metode de evaluare formală nu este încurajată în acest tip de educație 
bazată pe interes. Se consideră că participanții implicați ar fi presați dacă ar exista evaluări sau teste, 
care ar contrazice obiectivele acestui tip de învățare. Ar trebui să rețină mai multe informații datorită 
abordării bazate pe interes. Astfel, nu există materiale sau tehnici tradiționale utilizate, dar facilitatorul 
este cel care ghidează evaluarea procesului. (Wynne Harlen, 2013) 

Facilitatorul are în vedere două perspective pentru a evalua factorii de succes: 

• progresul participantului de astăzi comparativ cu el însuși, participantul de ieri;  



	

 

 

 
Acest Proiect (nr. 2018-3-DE04-KA205-017083) a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie 
reflectă în totalitate viziunea autorului, Comisia Europeană nefiind responsabilă de informaţiile incluse. 

  52 / 93 

• competența facilitatorului de a crea contexte de învățare eficiente bazate pe interesele 
participantului cu care lucrează. 

Progresul participantului este monitorizat printr-un portofoliu personal. Portofoliile cursanților 
pot fi văzute ca dovezi ale învățării pe care elevii decid să le dezvolte la propriul nivel și ritm. Ele 
reprezintă un instrument bun pentru ca participantul să recunoască și să conștientizeze competențele 
dobândite de-a lungul timpului. În același timp, educatorii pot observa interesele beneficiarilor, cum s-
au dezvoltat acestea, dar pot și găsi soluții pentru ca anumte aspect să fie îmbunătățite – educatorii au 
responsabilitatea de a ghida eficient procesul de învățare bazat pe interes. 

În unele cazuri, portofoliul este co-gestionat de către facilitator și participant, pentru a ajuta 
participantul să reflecteze, să înțeleagă mai ușor capacitățile lui și să se cunoască mai bine 

De asemenea, progresul participantului este observat prin discuții și dialoguri de grup sau 
individuale, pe care orice parte le poate iniția. Acestea sunt momentele în care nevoile participantului 
sunt exprimate direct, iar facilitatorul are rolul de a arăta empatie, de a le înțelege și de a le integra în 
viitoarele activități propuse. 

Facilitatorul monitorizează, de asemenea, munca depusă de el înșiși prin intermediul unor 
instrumente specifice combinate cu feedback-ul colectat de la participanți în timpul perioadei de 
dialog, de la părinți, de la alți colegi sau în orice alt mod informal. 

 

Recomandări specifice pentru tinerii educatori 

 
Facilitatorul poate fi un lucrător de tineret, un profesor sau un părinte etc. și ar putea folosi 

următoarea listă de verificare pentru a rămâne fidel filozofiei educației bazate pe interes: 

• identifică obiecte, fenomene, discipline, activități sau persoane care atrag atenția subiectului; 

• identifică obiecte, activități sau persoane care par a fi lucrurile preferate ale participantului sau îl 
fac pe participant să râdă sau să zâmbească; 

• identifică comportamentele de care se bucură cel mai mult copilul - ceea ce alege să facă mai des  

• identificarea activităților cotidiene care ar putea fi oportunități ca metode educaționale bazate pe 
interes pentru participant; 

• oferă o gamă de oportunități pentru participant în care să aleagă să se implice; 

• acordați atenție interacțiunii dintre participant și alte persoane sau obiecte; 

• să sprijine implicarea participantului cu pozitivism și încredere; 

• încurajează participantul să folosească noi modalități de soluționare a provocărilor. 

Sugestiile practice de mai sus trebuie să fie întotdeauna urmate cu o atitudine afectuoasă și 
grijulie a facilitatorului, care este transmisă și participantului, care este susținut în identificarea propriei 
dorințe de a învăța pe tot parcursul vieții. Luând în considerare acest lucru, facilitatorul contribuie la 
motivarea elevilor și a copiilor pentru a explora, pentru a-i ajuta să rețină mai mult din ceea ce învață. 
(OCDE, 2018). 
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3.8. Învăţare în reţea şi muncă interdisciplinară 
 Noi forme de cooperare cu alte organizaţii 

 

Abstract – Caracteristici principale ale abordării pedagogice – Cuvinte cheie 

Crearea de rețele și munca interdisciplinară: noi forme de cooperare cu alte organizații 

Necesitatea unor rețele, a cooperării și a abordărilor trans-disciplinare pentru furnizarea de 
servicii a fost întotdeauna un factor foarte important în realizarea cu succes a activităților comune într-
o gamă largă de sectoare. În sectorul academic, s-a stabilit că structurile departamentale împiedică 
evoluția cercetării și a educației. „Structurile și etichetele sunt importante pentru a aduce ordine în 
confuzie, oferind un sentiment de direcție și scop. Dar își pot pierde valoarea pe măsură ce lumea se 
schimbă în jurul lor. Într-o lume în care cercetarea interdisciplinară are o importanță tot mai mare, 
împărțirea universităților pe departamente academice creează bariere, nu beneficii ”, citează un articol 
din The Guardian.  

Aceleași aspecte sunt valabile în contextul sectorului societății civile și, extrapolaând, principii 
similare: a face rețea, de a negocia, de a ajunge la acorduri și de a presta lucrări în comun, sunt o 
realitate în sectoarele politicii, afacerilor, cercetării și oriunde oamenii interacționează pentru a atinge 
un scop comun. Însă necesitatea de a lucra în rețea și a activității interdisciplinare, precum și de a fi 
deschis cooperării și monitorizării altor sectoare pentru vigilență și abordarea inegalităților rezultate 
din influența factorilor externi, este un element cheie de succes nu numai pentru organizațiile societății 
civile și rețele în care sunt organizate, dar și pentru proiecte și inițiative derulate la nivel local. Chiar și 
inițiativele “de la firul ierbii” necesita finanțare și, deoarece obținerea de sprijin financiar este din ce în 
ce mai competitiveă, este important să puteți organiza inițiative în contextul unei rețele: cu cât există 
mai mulți dintre voi cu un interes comun, cu atât sunteți mai puternici. Privind exemplul proiectului 
nostru, suntem alcătuiți din mai multe organizații care au identitate proprie pe care o păstrează și de 
care suntem mândri. Avem un palmares în diferite domenii de intervenție și obținem succese acolo 
unde suntem cei mai bine poziționați și avem expertiză, pentru a produce o schimbare pozitivă. Cu 
toate acestea, împreună, avem și identitatea „Wake Up Europe”, care ne face mai puternici colectiv. Iar 
rețeaua și munca interdisciplinară sunt un element important din ceea ce face ca proiectul nostru să 
aibă succes și, cu siguranță, va face ca și proiectele și inițiativele voastre să aibă succes.  

 

 

Notă adiţională: crearea unui proiect bazat pe competenţele de networking dezvoltate 

 
Înainte de a ne aprofunda în secțiuni mai detaliate ale acestui capitol, să începem cu o mică  

introducere în conceptele de rețea și de lucru interdisciplinar. 
Uneori poate fi descurajant să te gândești la înființarea unui proiect de voluntariat datorită 

lipsei resurselor. Cu toate acestea, prin utilizarea rețelelor și apelarea la colegi și prieteni din alte 
organizații poate ajuta cu adevărat la dezvoltarea și implementarea unui asttfel de proiect. 

Citiți prima parte a acestui capitol care descrie rețelele și activitatea interdisciplinară la un nivel 
meta și apoi ... 

 

... puneți-vă o serie de întrebări, iar răspunsurile vă vor ajuta să vă configurați cu succes proiectul! 
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Când aveți o idee de proiect, gândiți-vă la colegi, prieteni, stakeholders, grupuri formale sau 
informale care v-ar putea ajuta. 

Aveți acces ușor la aceste grupuri? Ați putea chema un grup de oameni împreună pentru a 
conduce un atelier în care vă puteți expune ideile? Ați putea folosi contactele dvs. de socializare pentru 
a invita oamenii la atelier? 

Unde ai putea organiza atelierul? Este posibil să aveți o cameră într-o școală, colegiu sau centru 
comunitar la care puteți invita persoane interesate? Sunteți în contact cu o instituție care vă poate 
ajuta? 

Dacă sunteți în contact la un centru comunitar, grup de tineri, școală, colegiu sau o altă 
organizație comunitară, șansele sunt ca acesta să fie conectată la o serie de alte organizații similare și 
să aibă modalități de a intra în contact cu acestea. Acest tip de rețea, care desigur trebuie făcută prin 
intermediul rețelelor de socializare sau al site-urilor web (unde oamenii au consimțit deja la partajarea 
e-mailurilor și informațiilor), v-ar putea pune în legătură cu multe alte persoane care ar putea dori să 
facă parte din proiectul pe care il propuneți în calitate de voluntari. 

Presupunând că doriți să conduceți, să dezvoltați și să implementați propriul proiect, acum va 
trebui să vă gândiți la: 

• finanțare (dacă este necesar); 

• material; 

• beneficiari. 

• demonstrarea succesului și impactului proiectului. 

În ceea ce privește finanțarea și materialele, folosiți din nou rețelele dvs. pentru a vă adresa 
persoanelor care ar putea să vă ofere mici sume de bani și / sau materiale pe care să le utilizați în 
proiectul dvs.  

Cine vor fi beneficiarii finali ai proiectului dvs.? Cu cine vor lucra voluntarii dvs.? În cazul Wake 
UP! - beneficiarii vor fi alți tineri. Așadar, trebuie să folosiți rețelele social media pentru a ajunge la 
tinerii care ar putea fi interesați. Dacă sunteți conectat la o școală sau o organizație de tineret, atunci 
aveți un public deja pregătit. Dar poate că doriți să atingeți o grupă de vârstă mai tânără și să îi 
sensibilizați asupra cetățeniei active și a valorilor europene și democratice. În acest caz, ar trebui să 
puteți viza o școală primară, de exemplu. Folosiți-vă rețelele! Aveți prieteni, rude sau cunoscuți care 
sunt profesori în școlii primare? Ați putea să vă apropiați de ei în mod informal pentru a afla dacă 
școala lor ar putea fi interesată de o serie de ateliere pe această temă destinate acelei categorii de 
vârstă mai tinere? 

De asemenea, vă recomandăm să citiți acest articol și să aflați ce poate face o rețea pentru dvs.: 
https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking. 

O abordare interdisciplinară a muncii și a construirii de proiecte este de asemenea importantă. 
Conform Centrului pentru Abordări Integrative din Insulele Channel, caracteristicile cheie ale unui 
profesionist interdisciplinar sunt următoarele: 

• Pune întrebări relevante; 

• Determină obiectivele și le îndeplinește; 

• Gânditor deschis, cu gândire independent; 

• Adaptabil, nu se teme să încerce lucruri noi; 

• Creativ și innovator; 

• Adaptează cunoștințele din manualele la realitatea în care lucrează; 

https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking
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• Continuă să crească și să învețe 

• Abilități 

o Rezolvarea problemelor 

o Cercetarea 

o Scriere 

o Comunicare orală 

o Ascultare 

• Muncă de echipă, înțelege dinamica grupului, funcționează bine în setările de grup, dispus să îi 
ajute pe ceilalți; 

• Vede imaginea de ansamblu (nu doar zona sa de specializare); 

• Conștient de diversitate, îi tratează pe ceilalți cu demnitate și respect 

 

Acest lucru este valabil pentru dvs.? Dvs. adoptați această abordare atunci când concepeți un 
proiect? 

Reflectați la sugestiile, sfaturile, întrebările și sugestiile de mai sus. Dacă sunteți pregătit și 
sunteți interesat să treceți la o abordare mai aprofundată a rețelei și a activității interdisciplinare, vă 
recomandăm cu încredere să parcurgeți paginile următoare ale acestui capitol, unde veți afla mai multe 
despre metodologii, recomandări organizaționale, riscuri potențiale și factori de succes, toate legate de 
conceptele de rețea și de muncă interdisciplinară. 

Spor și mult noroc! 
P.S. La sfârșitul acestui capitol, veți găsi o secțiune despre o abordare foarte interesantă, utilă și 

de succes pentru derularea și gestionarea proiectelor și inițiativelor. Se numește „teoria schimbării” și 
este un mod foarte bun de a lucra într-un grup pentru a stabili obiectivele, activitățile și impactul 
proiectului planificat. Dacă doriți să aflați mai multe despre ce este „Teoria schimbării”, chiar dacă nu o 
veți folosi în mod necesar în proiectele dvs., vă încurajăm să citiți și acea secțiune! 

 

Metode potrivite pentru abordare – Descriere metodologică – Exemple de instrumente  
 

 

 
Ce este exact lucrul în rețea și munca interdisciplinară? Posibile interpretări referitoare le rețele 

ar fi  context de a face parte dintr-un grup formal, un partid politic sau o platformă a societății civile. Un 
bun exemplu de astfel de platformă a societății civile ar putea fi Volonteurope (www.volonteurope.eu), 
care reunește ONG-uri din întreaga Europă și voluntarii acestora, pentru a promova voluntariatul, 
cetățenia activă și justiția socială, prin activism și advocacy la nivel politic. 

Dar în egală măsură, rețelele nu trebuie să se facă doar în contextul unei platforme sau 
organizații formale. Ați mai participat la conferințe sau adunări ale multor persoane diferite sau 
intenționați să faceți acest lucru? Poate știți că vor participa și alte persoane, oameni care sunt cruciali 
în dezvoltarea proiectului sau inițiativei dvs. De ce să nu folosiți oportunitatea de a fi în același loc în 
același timp pentru a vă întâlni cu ei, utilizând astfel resurse investite reciproc (timp, bani pentru 
călătorie și așa mai departe) în cel mai bun mod? Întâlniți-le la momentul înregistrării la eveniment sau 
la intrarea în zona de prânz - puteți împărtăși cu ușurință contactele din rețelele de socializare înainte 
de eveniment astfel va fi mai ușor să vă recunoașteți unul pe altul în marea adunare - în caz contrar, ar 
putea fi necesar să apeleazi la descrierea felului în care sunteți îmbrăcat. Apoi continuați la întâlnirea 
dvs. unu la unu. Rețineți că sunteți și acolo pentru conferință, așa că asigurați-vă că și partenerul dvs. 
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de întâlnire sunt bine pregătiți și informați despre ceea ce doriți să discutați, deoarece timpul poate fi 
scurt. Și dacă rămâneți fără timp, asigurați-vă că organizați o ședință ad-hoc, care să acopere toate 
subiectele, întrebările, problemele pe care amândoi ați dorit să le discutați. 

Ce înțelegem prin muncă interdisciplinară? Deja în secțiunea anterioară am prezentat câteva 
caracteristici ale unui profesionist interdisciplinar, care sunt trăsături de caracter ale unei persoane cu 
succes în networking si muncă interdisciplinară. În cazul unui context mai larg, munca interdisciplinară 
este o abordare care analizează și îmbină legături între diferite discipline. Așadar, de exemplu, în 
proiectul tău, dacă aduci alți parteneri la bord, creezi o rețea! Așadar, în această rețea creează o punte 
de legătură între diferitele medii, nivele de expertiză pe care fiecare persoană le aduce la masă. Acest 
lucru înseamnă că proiectul funcționează ca un întreg coordonat și coerent, format dintr-o gamă largă 
de parteneri, care împreună fac proiectul sau inițiativa mai puternică și mai eficientă. 

 

 

Recomandări de organizare (durată, infrastructură, resurse, materiale necesare) 

 
În ceea ce privește durata, infrastructura, resursele și materialele necesare, acestea vor diferi în 

funcție de tipul de rețea pe care îl stabiliți și de colaborarea interdisciplinară. Durata unei inițiative 
poate fi foarte scurtă în cazul în care încercați să abordați o urgență - de exemplu, dacă în urma unei 
inundații organizați un grup de voluntari care să ajute la operațiunea de curățare, este puțin probabil ca 
implicarea dvs. să dureze mult timp, totuși, comunitatea va aprecia cu inițiativa de ajutor și de 
cetățenie activă a grupului dumneavoastră. Alte inițiative - de exemplu, dacă identificați că în consiliul 
local există o decizie cu impact negative în comunitate, cum ar fi, să spunem, retragerea unui serviciu 
de autobuz, care reprezintă o legătură vitală cu alte zone geografice pentru oamenii din orașul dvs.- 
procesul de petiționare a deciziei și implicarea în advocacy va dura mult mai mult. Astfel, durata și 
complexitatea proiectului dvs. vor fi, de asemenea, semnificativ diferite. 

Același lucru este valabil și pentru infrastructură. Continuând exemplul de ajutorare după o 
inundație, este posibil să nu aveți nevoie deloc de infrastructură fizică, probabil veți folosi propriile 
telefoanele mobile și rețelele de socializare, precum și contactele sociale, pentru a mobiliza colegii 
voluntari pentru a ajuta în efortul a curăța. Dacă sunteți angajat în celălalt exemplu de proiect, unde 
reuniți o rețea de activiști pentru a solicita o decizie a consiliului local care credeți că este greșită și va 
avea un impact negativ asupra comunității, în timp ce veți folosi desigur online colaborare, social 
media, este posibil să aveți nevoie de un spațiu de întâlnire pentru a vă reuni și a discuta despre 
progresul și următorii pași în inițiativa dvs. Acesta va fi un exemplu de infrastructură necesară. 

În ceea ce privește resursele și materialele, acestea vor fi la fel de variate ca proiectul dvs. și 
natura rețelei dvs., dar vă rugăm să vă asigurați că le luați în considerare în planificarea dvs., chiar dacă 
inițiativa este locală și scurtă. Dacă ajutați cu curățarea după inundații, s-ar putea ca dvs. și colegii voștri 
din rețeaua informală de cetățeni activi să nu aibă instrumentele disponibile, dar cu siguranță, serviciile 
de salvare profesionale care vor fi acolo vor fi destul de fericite să vă împrumute materiale și resurse 
care, împreună cu conducerea lor, vor produce un impact pozitiv și de durată și vor ajuta comunitatea 
deservită. 
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Riscuri – Aspecte specifice de luat în considerare – Potențiale capcane 

 
Deseori lucrurile nu funcționează în mod necesar exact ca planificarea realizată și trebuie să fiți 

conștienți de unele riscuri și capcanele pe care le-ați putea întâmpina atunci când demarați un  proiect 
sau o inițiativă. Vă prezentăm aici o parte din riscuri, nu pentru a vă speria, ci pentru a vă face mai 
conștienți de ele. Dacă vă gândiți la ele înainte de a lansa proiectul și pregătiți o planificare de rezervă - 
ceea ce am putea numi „planificare de urgență” - atunci, în cazul în care vă confruntați cu aceste 
probleme, sunteți deja pregătiți cu privire la modul în care le puteți aborda, transforma și adapta . 
proiectul pentru a-și atinge obiectivele. 

 

Câteva riscuri potențiale pe care le-ați putea întâmpina în timpul derulării proiectului: 

• S-ar putea să constatați că în proiectul dvs. există o distribuție inegală a sarcinilor, atunci veți avea 
nevoie de timp suplimentar, mai ales dacă sunteți liderul proiectului; în rețele, este posibil să aveți 
parteneri care sunt mai iau mai mult decat dau, în termini de timp 

• Sunt neclare modalitățile de măsurare a rezultatelor proiectului dvs. și, prin urmare se generează 
dificultăți în demonstrarea succesului inițiativei  

• Dacă lucrați într-o rețea de organizații, s-ar putea să apară modificări în ceea ce privește personalul, 
astfel încât persoana cu care ați lucrat înainte a plecat și trebuie să informați o nouă persoană cu 
toate detaliile proiectului; acest lucru poate necesita timp și multe resurse! 

• Durata întâlnirilor prea mare în raport cu rezultatele produse, prin urmare, este esențial să aveți 
gestionați bine timpul la reuniuni 

• Agendele și calendarele tuturor pot fi foarte ocupate, astfel încât puteți avea dificultăți în a găsi 
date pentru întâlniri care să fie convenabile tuturor celor implicați 

• Este posibil să nu aveți partenerii potriviți de care aveți nevoie pentru ca rețeaua să funcționeze 
eficace și eficient, așa că aveți în vedere parteneri alternativi la care ar putea fi necesar să apelați și 
să îi aduceți în rețea, mai ales dacă unii parteneri actuali renunță 

• Pot exista diferențe de opinii, stiluri de muncă și așteptări ale partenerilor în rețea - acestea trebuie 
gestionate bine și fără frustrări 

• Dacă rețeaua dvs. nu funcționează cu adevărat, aceasta poate provoca daune sau poate afecta 
imaginea și reputația 

• Puteți întâmpina complicații în luarea deciziilor și, prin urmare, este important atunci când începeți 
proiectul, inițiativa sau rețeaua să stabiliți clar de la început care este procesul pentru luare a 
deciziilor 

• Dacă, de exemplu, te bazezi prea mult pe surse de finanțare externe sau finanțatori care dictează 
regulile cu privire la modul în care proiectul sau rețeaua ta ar trebui să fie derulată, s-ar putea să 
pierzi autonomia față de inițiativa ta 

• Dacă o mulțime de distrageri externe încep să afecteze proiectul dvs., este posibil să vă concentrați 
pe aceștea și astfel să deturnați energia și resursele proiectului dvs. - o „derivă a misiunii” 

• Confuzia părților interesate 

Și nu uitați să luați în considerare câteva obstacole cheie pentru o rețea de succes și o 
colaborare interdisciplinară: 

• Caracteristici de personalitate ale celor implicați 
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• Concurența între parteneri 

• Lipsa de informații și experiență 

• Lipsa resurselor, în special la etapa decizională 

• Rezistenta la schimbare 

• Nepotrivire culturală între organizații 

• Lipsa de consecvență și claritate asupra rolurilor și responsabilităților 

 

Evaluarea metodelor aplicate – Modalități de măsurare – Factori de succes 

 
În această secțiune a capitolului, am dori să vă atragem atenția asupra principiilor de bază ale 

rețelelor, care sperăm să conducă la multe succese pentru proiectele dvs. Este important să le luăm în 
considerare - așa cum este și cu riscurile, despre care am discutat în secțiunea precedentă - deoarece 
acestea vor avea un impact important și pozitiv asupra rețelei și inițiativei dumneavoastră. 

Deci, vă recomandăm să vă gândiți la următoarele: 

• O rețea poate fi înființată și menținută numai dacă are sprijinul total al tuturor membrilor și 
participanților săi 

• Ar trebui să luați în considerare următoarele puncte despre rețele: 

o să stabilească o cauză sau un scop concret, fie că este vorba de un proiect comun sau de 
necesitatea de a grupa resurse (de exemplu, pentru a îmbunătăți situația financiară) 

o să dezvolțe o platformă interesantă, o idee sau să creeze un cadru sau o ocazie pentru o 
platformă care să dezvolte rețeaua în jurul unui proiect și inițiativă comună 

o să aibă intenții de bază comune: formularea comună a obiectivelor, protejând în același timp 
autonomia persoanelor sau organizațiilor din rețea. 

• Relațiile inchise și pierdute trebuie gestionate într-un mod adecvat 

• Aveți nevoie de un schimb: toți partenerii din rețea ar trebui să profite de la participarea la rețea 

• Oamenii sunt la fel de importanți ca organizațiile și instituțiile 

• Stabilirea încrederii între parteneri 

• Creați un sentiment de unitate și un sentiment de apartenență 

• Respectați diferitele competențe / cunoștințe ale partenerilor 

• Recunoașteți și folosești abilitățile și experiența membrilor sau partenerilor implicați 

• Continuitatea și fiabilitatea sunt importante 

• Clarificarea așteptărilor reciproce este, de asemenea, importantă, așa cum am discutat deja 

 

Examinarea tuturor punctelor de mai sus și abordarea acestora vă va pregăti mai bine pentru 
succesul rețelei sau proiectului dvs. 

Și, nu în ultimul rând, amintiți-vă despre următoarele condiții pentru o rețea de succes: 

• Schimbul de competență este reciproc 

• Trebuie să aveți un echilibru între a da și a lua 

• Dacă sunteți liderul rețelei dvs., fiți echilibrat, corect, aveți răbdare, dar în același timp, fiți pregătiți 
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să cereți îndeplinirea sarcinilor într-un mod adecvat 

• Asigurați-vă că aveți suficiente resurse de timp, nu doar resurse fizice 

• Fii deschis către lucruri noi și moduri inovatoare de lucru 

• La început, organizați acțiuni concrete, care sunt, de asemenea, ușor de realizat, apoi setați și 
obiective pe termen lung 

• Nu idealizați rețelele, fiți critici pentru ele: sunt foarte utile, dar nu sunt întotdeauna soluția 
perfecta 

 

Recomandări specifice pentru tineri educatori 

 
De-a lungul acestui capitol am încercat să vă oferim o gamă largă de sfaturi, lucruri pe care să le 

căutați în ceea ce privește riscurile și capcanele, explicații despre ceea ce constituie o rețea de succes și 
o colaborare interdisciplinară. Sperăm că le veți găsi utile întrucât ne-am propus să scriem diferitele 
secțiuni într-un mod care să vă puteți adapta situației dvs. proprii, rețelei proprii, propriului proiect sau 
inițiativă. Dacă vă putem oferi o recomandare specifică, atunci cu siguranță, va fi faptul că nicio rețea 
nu este identică cu alta, dar ceea ce o face mai puternică este faptul că faceți ceva, în beneficiul altora 
și contestați ceea ce ar putea fi greșit în comunitatea dvs. , împreună, într-un grup, indiferent dacă sunt 
rețele cu persoane individuale sau organizații. Fiți cu mintea deschisă, gândiți creativ, implicați în 
discuții, ascultați și învățați unul de la altul, fiți corecți, dar și critici, nu vă fie frică de conflict, deoarece 
poate fi gestionat constructiv și în rețele și, cel mai important, bucurați-vă de experiență. 
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3.9. Teoria schimbării  
 Înţelegerea şi planificarea a cee ace vreţi să obţineţi prin proiect 
 

Teoria schimbării 

 
Dacă citiți această secțiune, înseamnă că sunteți interesat să aflați mai multe despre Teoria 

schimbării. Grozav! Așa cum am spus la începutul ultimului capitol, chiar dacă nu îl veți folosi în scopul 
propriului proiect, este fantastic că doriți să aflați mai multe despre acest instrument foarte util. 

Conceptul Teoriei schimbării este o metodă care este utilizată la nivel global pentru a identifica 
o problemă și modul în care se preconizează o schimbare dorită a acelei probleme într-un anumit 
context. Este axată în special pe cartografierea a ceea ce a fost descris ca „mijlocul lipsă” între 
activitățile, intervențiile unui proiect și modul în care acestea duc la schimbare, la atingerea obiectivelor 
dorite. Metoda face acest lucru identificând mai întâi obiectivele dorite pe termen lung și apoi se 
concentrează din nou pentru a identifica toate condițiile, adică rezultatele, care trebuie puse la punct 
(și modul în care acestea sunt legate unele de altele) pentru ca obiectivele să se realizeze. Toate aceste 
elemente sunt trasate într-un cadru de rezultate. 

Cadrul de rezultate (Outcomes framework) oferă baza pentru a identifica ce tip de intervenție 
va duce la rezultatele identificate ca precondiții pentru atingerea obiectivelor proiectului. Prin această 
abordare se înțelege mai bine legătura precisă dintre activități și realizarea obiectivelor. Aceasta 
creează o mai bună planificare, deoarece activitățile sunt legate de o înțelegere detaliată a modului în 
care se întâmplă schimbarea. De asemenea, ajută la o evaluare mai bună a unui proiect, deoarece este 
posibilă măsurarea progresului către atingerea obiectivelor, ceea ce depășește identificarea 
rezultatelor proiectului. Poate arăta un impact remarcabil al proiectului asupra părților interesate 
importante, precum finanțatorii. 

Ceea ce metodologia Teoriei schimbării propune să folosească sunt toate elementele care țin de 
reușite în rețele, fie ele formale (cum ar fi platforma Volonteurope, menționată la începutul acestui 
capitol) sau rețele informale, consituite sau nu ad-hoc. Toate gravitează în jurul „nu mergem singuri”, ci 
propun cooperarea cu părțile interesate. Acestea includ, dar nu se limitează la: 

• Planificare 

• Convenire 

• Implicare 

• Antrenare 

• Provocare  

• Sprijinire 

• Conducere/Leading 

• Orientarea spre a face diferența 

 

Ce este necesar pentru a pune în aplicare un model de succes al Teoriei Schimbării? 

Pentru început, se recomandă să răspundeți cu succes la șase întrebări cheie: 

1. Pe cine căutăm să influențăm și să sevim, cine este grupul/populația noastră țintă? 

2. Ce beneficii căutăm să obținem: rezultatele? 

3. Când le vom realiza: perioada de timp? 
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4. Cum vom face noi și ceilalți acest lucru: activități, strategii, resurse etc.? 

5. Unde și în ce circumstanțe vom face munca noastră: contextul? 

6. De ce credem că teoria noastră va funcționa: presupunerile? 

 

În cele ce urmează vă împărtășim un model de Teorie a Schimbării utilizat în unul dintre 
proiectele gestionate de Volunteering Matters din Marea Britanie, denumit „Grandmentors”. Te va 
ajuta să vizualizezi cum arată modelul final. 

  

 
 

Există riscuri sau capcane atunci când se utilizează Teoria schimbării? 

Da! Ca în orice metodologie, există argumente pro și contra. În proiectele sau inițiativele al căror 
succes se bazează pe rețea și cooperare transdisciplinară, Teoria schimbării poate funcționa cu succes. 
Cu toate acestea, ar trebui să fim conștienți că aplicarea acestei metodologii nu este bună pentru a 
descrie pur și simplu totul. 

O capcană potențială este să presupunem că toate intrările noastre vor duce la rezultate și că 
rezultatele vor duce la alte rezultate. Deși uneori se poate întâmpla, asumarea unor astfel de explicații 
liniare ar fi o capcană. O altă capcană este presupunerea că stabilirea unei teorii a schimbării într-un 
proiect va crea o foaie de parcurs care poate să indice și să evite erorile pentru atingerea obiectivelor 
de succes. Pentru a face acest lucru, putem adopta mai multe principii care sunt necesare pentru a 
încuraja creativitatea și învățarea atunci când folosim abordarea Teoriei schimbării: 

• Concentrați-vă pe schimbarea proceselor: nu ignorați faptul că noi informații, tendințe și dovezi, 
precum și experiență, vor apărea pe parcursul unui proiect 

• Prioritizarea învățării: învățați de la cei care schimbă și dezvoltă informații și tendințe 

• Promovați conducerea orizontală, locală: prin parteneriat deschis, creativ și de susținere, 
schimbarea pe care o faci într-un proiect are loc într-un mod cu adevărat participativ și incluziv 

• Gândiți-vă că abordarea este o busolă, nu o hartă, deoarece aceasta evită capcana de liniaritate 
descrisă mai sus. O hartă prin definiție te duce de la A la B (uneori trebuie să faci o ocolire pentru a 
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ajunge acolo, dar este și o parte a unei hărți), în timp ce o busolă te ajută să navighezi prin 
circumstanțe sociale și politice care se schimbă dinamic, unde noi riscuri apar pe măsură ce ne 
îndreptăm către atingerea obiectivelor noastre 

• Încorporarea unei culturi de învățare în proiect: acest lucru va încuraja partenerii să vorbească 
despre experiențele lor de învățare, atât pozitive, cât și negative 

 

Ce zici de succesul folosirii modelului Teoria schimbării? 

În termeni generali, factorii de succes vor rezulta dintr-o serie de beneficii obținute din utilizarea 
Teoriei schimbării, și anume: 

• Veți avea o ipoteză clară și testabilă cu privire la schimbarea pe care o va aduce proiectul dvs., care 
nu numai că vă permite să măsurați rezultatele, dar vă face și rezultatele mult mai credibile, din 
cauza faptului că au fost oarecum preconizate să ia loc 

• Veți avea o reprezentare vizuală a schimbării pe care doriți să o realizați 

• Veți avea un plan (nu o foaie de parcurs, ci o busolă!) pentru evaluarea cu ajutorul indicatorilor 
măsurabili de succes identificați 

• Veți avea un acord între partenerii cu privire la ceea ce înțeleg cu toții că presupune succesul 
proiectului și a ceea ce trebuie să facă pentru a ajunge acolo  

• Veți avea, de asemenea, un instrument puternic de comunicare pentru a crea o imagine a 
complexității proiectului dvs., intervenției, fiind creativ, dar și cu provocări, iar succesul este 
realizabil 

 

Și, în sfârșit… 

Vă recomandăm să fiți conștienți că aplicarea Teoriei schimbării în proiect, nu trebuie să dureze 
zile, săptămâni și luni pentru a fi realizată împreună, ea poate fi definită în ore, dar este absolut crucială 
combinând aportul, claritatea și entuziasmul tuturor implicați în proces. Trebuie să înțelegeți, de 
asemenea, că o teorie a schimbării reușită nu este un document static - o foaie de parcurs - ci ceva care 
trebuie adaptat permanent, activ pe toată durata proiectului, a intervenției, a activității dvs., pentru a 
va duce despre schimbarea dorită. 

Mai mult, există o mulțime de resurse publice disponibile liber cu privire la perioada și 
momentul în care se va utiliza metodologia Teoria schimbării. O mare resursă este următoarea: 
https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/how-does-theory-of-change-work/when-
to-use/. 

 

Vă mulțumim că ați ajuns atât de departe! 
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4. Exemple de rezultate intelectuale ale proiectului care pot servi drept 
inspirație 

4.1. Atelier „Vingo – Cetățenie activă”  

România, Rezultat Intelectual 2 – Cetățenie active 
 
Centrul de Voluntariat Cluj Napoca (România) a organizat acest atelier incitant despre vot, o adaptare a 
jocului „Bingo”, însă folosind „V” din „Vingo” ca să marcheze cuvintele vot și voluntariat. Toate 
întrebările au fost legate de vot și de voluntariat, având ca scop informarea tinerilor cu privire la cele 
două subiecte importante. Pe tot parcursul jocului, facilitatorul a condus discuțiile, îndemnând 
participanții să abordeze fiecare întrebare din punct de vedere critic, și altfel să învețe ce înseamnă să 
fie cetățean activ. Participanții au fost împărțiți în echipe și au primit puncte pentru fiecare răspuns 
corect, iar fiecare echipă a aflat răspunsurile corecte. Astfel, facilitatorul s-a asigurat că participanții 
primesc informația și au parte de învățare, oricare ar fi fost răspunsurile lor inițiale. 

 

Grupul țintă a fost format din tineri cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, al căror nivel de educație 
era irelevant. Atelierul a fost accesibilizat pentru tineri cu dizabilități. Numărul ideal de participanți a 
fost 8-25, și s-a desfășurat la interior. A fost necesară pregătirea în avans a materialelor și întrebărilor și 
estimăm că, incluzând perioada de pregătire, exercițiul ar dura în jur de 12 ore pentru facilitator, dintre 
care atelierul propriu-zis are trei ore. 
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Sugerăm ca minim o persoană să pregătească și să implementeze activitatea, ca facilitator. Sunt 
importante documentarea și pregătirea temeinice, căutarea întrebărilor potrivite și informației corecte. 
Facilitatorul trebuie să se asigure că poate răspunde întrebărilor care pot apărea pe parcursul discuțiilor. 
 
Următoarele materiale sunt sugerate pentru folosire în timpul atelierului: flipchart-uri, hârtie pentru 
flipchart, markere, hârtie – preferabil în culori diferite, pentru ca punctele de Vingo să fie colorate, 
foarfecă, bandă dublu adezivă. 

 

Sugestie de agendă pentru fazele implementării atelierului: 

 

1) Întâmpinarea participanților și așteptarea să-și aleagă un loc și să se facă comozi; prezentare 

scurtă a facilitatorului și participanților (se poate folosi un joc de reținere a numelor sau un joc 

de cunoaștere); 5 minute 

 

2) Ice-breaker: un joc menit să ajute oamenii să se relaxeze; 15-30 minute, în funcție de 

dimensiunea grupului 

 

3) Prezentarea agendei – vor fi aproximativ trei ore de activități, scopul atelierului; 5 minute 

 

4) Explicarea jocului Vingo, formarea echipelor și jocul; 1,5 ore 

a. participanții sunt împărțiți în echipe de 4-5 persoane 

b. fiecare echipă își alege un nume (asupra căruia decid în două minute) 

c. echipele sunt implicate într-un joc cu întrebări legate de cetățenia activă, vot și voluntariat. 

Fiecare întrebare are un număr (de la 1 la 25) 

d. numerele sunt scrise (înainte de începerea atelierului) pe hârtia colorată, pe niște cercuri, și 

lipite pe pereți/tabla pentru flipchart, în ordine aleatorie (nu 1, 2, 3...), în forma unui pătrat 

cu 5 cercuri de fiecare parte (la final, pătratul ar trebui să aibă 25 de cercuri, aranjate în 

forma 5x5) 

e. numerele din cercuri trebuie să fie vizibile tuturor participanților. Fiecare echipă își alege un 

număr, facilitatorul citește întrebarea legată de număr, și echipa trebuie să răspundă. Dacă a 

răspuns corect, câștigă un punct. Dacă greșește, altă echipă poate încerca, și dacă răspunde 

corect, primește un punct, și tot așa 

f. jocul se încheie când o echipă reușește să răspundă la 5 întrebări legate de 5 cercuri aranjate 

pe o linie 

g. câștigătorul trebuie să strige „Vingo!” ca să-și demonstreze victoria. 

 

5) Încheiere – concluzii scurte privind importanța informării și votului, cetățeniei active și 

voluntariatului; 15 minute 

 

6) Evaluarea întâlnirii; fiecărui participant i se va cere să spună un cuvânt care descrie cel mai bine 

experiența; 15 minute 
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7) Invitarea participanților la discuții despre oportunități de voluntariat; discuții facilitate, pe baza 

întrebării: Vei vota? Vei fi voluntar? Caută oportunități de voluntariat în comunitatea 

ta/Informează-te privind următorii candidați la alegerile locale/naționale/europene; 10 minute 
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4.2. Serie de ateliere: “Curaj civic”  
 Austria, Rezultat Intelectual 2 – Cetățenie activă 

 

BEST, din capitala Austriei, Viena, a susținut o serie de ateliere în cadrul proiectului AMS, concentrate pe 
educație, o ofertă de cursuri pentru tinerii de 21-25 de ani, mai ales tineri migranți din țări precum 
România, Turcia, Serbia, Siria, Irak, Filipine, și tinere din Serbia. Au fost înrolați în inițiativa AMS cu 
scopul de a face o ucenicie sau de a da un examen de ucenicie. 
 
Populismul, naționalismul, rasismul și antisemitismul, precum și teama de terorism și de crime generate 
de xenofobie și islamofobie etc. s-au aflat în centrul atenției în ultimii ani, și nu doar în Europa. Au 
existat, în plus, și atitudini negative față de refugiați și de migranți. Acestea s-au întins precum focurile 
de vegetație, lucru demonstrat de mișcările de protest legate de decesul violent al lui George Floyd, în 
SUA, și în toată lumea. Astfel, ca prim pas, este foarte importantă reflectarea și dezvoltarea unei mai 
bune înțelegeri, împotriva discriminării de orice fel. 
 
Seria de atelierele Wake UP! a fost abordarea perfectă pentru subiecte precum prejudecata, rasismul 
(cotidian și în sistemele politice), xenofobia și orice altă formă de discriminare. Practic, aceste aspecte 
afectează toate grupurile sociale și toate vârstele. Abordarea noastră, de a începe cu sensibilizarea 
adecvată a tinerilor, cu informarea și educarea lor, este evidentă. Tânăra generație poate învăța acum să 
își formeze o imagine mai pozitivă (nediscriminatorie) a viitorului. Pe de altă parte, au deja maturitatea 
necesară în gând și în faptă, și, pe de altă parte, sunt încă deschiși spre susținerea deschisă și activă a 
proceselor de schimbare, în mod pozitiv. 
 
Așadar, BEST a început, în iunie 2020, cu o serie de ateliere adresate grupurilor diferite, să dezvolte un 
sentiment privind proiectul nostru comun și felul în care acesta atinge grupul țintă în primă fază. Să 
recunoască preocuparea tinerilor pentru aspectele acestea și dorința lor de participare activă și de 
implicare în procesul de schimbare. 
 
Ca urmare a prevederilor sanitare în urma pandemiei de Coronavirus în Austria, aceste ateliere au fost 
organizate doar cu grupuri mici, în primă fază. Totuși, am fost surprinși pozitiv de motivația și de 
angajamentul participanților. De la început, a fost evident cât de importantă este pentru tineri lupta 
împotriva rasismului și discriminării. Răspunsul la întrebarea introductivă „Ce crezi că mișcă oamenii din 
întreaga lume mai mult?” n-a fost „COVID-19”, ci „rasismul”. 
 
De aici am recunoscut nevoia de a discuta mai intens despre subiecte precum rasismul cotidian și în 
sistemele politice, despre populism, naționalism, teama de terorism, xenofobie, islamofobie, 
antisemitism, discriminare, excluziune și multe altele, în educația tinerilor. Asta înseamnă sensibilizarea 
și informarea, dar și lucrul împreună cu ei, pentru a găsi soluții valoroase și sustenabile împotriva 
acestor tendințe. Prin proiectul Wake UP! am avut un început bun! 
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Împotriva rasismului și prejudecăților – cinci scopuri de bază în atelierele noastre 
 

1)  Conștientizarea și reflecția 

Orice om are prejudecăți. Dacă le cunoaștem, putem încerca să abordăm situațiile conexe în mod 

diferit. Putem să ne observăm când întâlnim alte persoane. Timpul joacă un rol important: cu cât 

avem mai mult pentru reflecție, cu atât mai conștienți devenim de prejudecățile noastre. 

 

2) Contactul cu persoane diferite 

Colega turcoaică purtătoare de văl, studentul sirian, vânzătorul de ziare african, femeia care 

lucrează la fermă și vine din Burgerland – sunt persoane unice, la fel ca noi toți. Dacă nu privim 

grupul, ci indivizii, când întâlnim persoane din alte țări și culturi, și avem parte de experiențe 

pozitive, putem zdrobi prejudecățile. Să privim individul este un mod important de prevenire a 

rasismului. Teama de „străin” și de necunoscut scade. 

 

3) Accesibilizarea diversității 

Cu cât este mai vizibilă diversitatea în societatea noastră, cu atât este mai „normală” pentru noi. 

Includem aici și persoanele din viața publică, din politică, sport, artă și cultură. Un exemplu este 

David Alaba, fotbalist austriac cu pielea închisă la culoare. (Știați că în Austria trăiesc oameni din 

190 de țări?) 

 

4) Regândirea imaginii de grup 

„Necunoscutul” ne poate speria, pentru că nu știm ce este. Astfel, facem adesea diferență între 

„noi” și „ceilalți”. Percepem sau descriem anumite caracteristici drept „tipice” unui grup. Vrem 

cu toții să aparținem unui grup căruia să ne putem dedica, cu încredere. În cazul acesta, suntem 

mai deschiși la „necunoscut”. Dacă nu, avem nevoie de „necunoscut” să ne deosebească. Dar ar 

trebui să știm că în fiecare grup există persoane prietenoase și persoane agresive, simpatice și 

antipatice. 

 

5) Demonstrarea curajului civic/Evitarea rasismului 

Când observăm sau chiar trăim un incident rasist, putem încerca să înfruntăm făptașul. Dacă este 

imposibil sau periculos, incidentul poate fi raportat, poate chiar poliției. Ca ONG austriac, ZARA, 

de exemplu, susține victimele discriminării rasiale și le consiliază cum se pot apăra legal. Cazurile 

sunt documentate și în Raportul privind rasismul, al organizației, publicat anual? 

 

• https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-rassismus-und-vorurteile/was-tun-gegen-
rassismus-und-vorurteile/massnahmen-gegen-rassismus-und-vorurteile 
 

• https://zara.or.at/de/wissen/publikationen/rassismusreport  
 

 
 
 

https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-rassismus-und-vorurteile/was-tun-gegen-rassismus-und-vorurteile/massnahmen-gegen-rassismus-und-vorurteile
https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-rassismus-und-vorurteile/was-tun-gegen-rassismus-und-vorurteile/massnahmen-gegen-rassismus-und-vorurteile
https://zara.or.at/de/wissen/publikationen/rassismusreport
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Rezumat 

 

Suntem entuziasmați de rezultatele atelierelor de sensibilizare și activare și suntem mândri de 

participanți. Nu ne-am așteptat să le oferim tinerilor un program pe care ei să-l urmărească atât de 

interesați, de angajați și de implicați. 

 

Deja răspunsul „rasismul” la întrebare „Ce crezi că mișcă oamenii din toată lumea?” ne-a arătat cât 

de interesați sunt tinerii de subiecte precum prejudecata, discriminarea, rasismul, xenofobia, 

excluziunea etc., și, mai presus de toate, cât își doresc să se implice activ în eradicarea lor. 

 

Discriminarea este o încălcare a drepturilor omului. Oamenii sunt excluși din societate pe baza unor 

caracteristici specifice individului sau grupului și li se neagă drepturile. „Declarația universală a 

drepturilor omului” afirmă deja că toți oamenii au parte de aceleași drepturi, indiferent de etnic, 

culoarea pielii, gen, orientare sexuală, religie, vârstă și starea sănătății. Discriminarea se poate 

manifesta în moduri diferite, de ex. prin tratamente care dezavantajează, prin diferențiere, prin 

excludere sau limitare, dar și printr-un tratament preferențial. 

 

În acest context, rapoartele tuturor participanților și formatorilor, privind primul atelier, 

„Discriminare, rasism și curaj moral (victimă – făptaș – martor – cunoașterea rolurilor pasive și 

active”) au fost foarte interesante. Aceștia au povestit că au trăit deja discriminare pe diverse criterii 

(vârstă, sex, origine, etnie, religie, orientare sexuală, aspect fizic, restricții de sănătate, statut social, 

statutul economic sau financiar al familiei, nivel de educație, șomaj, pasiuni și interese personale). 

 

Cu mare deschidere și sinceritate, unii participanți ne-au spus că și ei au discriminat alte persoane, și 

cât de repede poți cădea în această capcană. Cam jumătate dintre participanți au declarat că au 

demonstrat deja curaj moral și că i-au apărat pe alții discriminați, că i-au protejat sau au luptat 

pentru drepturile lor. Aceste cifre nu au valoare statistică, dar arată tendința de bază a tinerilor de a 

fi mai deschiși către aspectele acestea și de a prețui curajul civic. 

 

În timpul atelierelor, participanții se aflau în faza inițială a cursului și nu avuseseră ocazia să se 

cunoască. A fost cu atât mai uimitoare observația că, în ciuda subiectului „delicat”, toți au arătat o 

mare încredere reciprocă și au povestit multe lucruri personale. Experiența demonstrează că a fost 

adesea dificilă crearea unei relații solide între participanți, și între ei și formatori, în faza inițială a 

cursului, deschiderea, clădirea încrederii, interesul arătat „poveștilor de viață” și experiențelor 

celorlalți. 

 

Rezumatul rezultatelor atelierelor: participarea la atelierele de împuternicire, antirasism și anti-

discriminare din cadrul proiectului Wake UP! susține și încurajează tinerii să abordeze mai bine 

problema, generează schimburi și transferul de cunoștințe asociate, de asemenea privind temeiurile 

legale, și întărește încrederea în sine. 
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Oamenii care lucrează sau trăiesc împreună cu tineri refugiați și migranți pot fi sensibilizați la 

subiect. Învață despre exprimarea rasismului, despre cât de grave sunt aceste experiențe pentru 

tineri și despre cum să acționeze pentru a-i susține. Este foarte important, atât pentru educatori, cât 

și pentru participanți, să știe la cine pot apela pentru susținerea tinerilor care se confruntă cu 

discriminarea. Un nivel mare de înțelegere, empatie și recunoaștere a experiențelor de rasism și 

discriminare ajută tinerii să se descurce mai bine. Astfel, tinerii pot contacta poliția și centrele de 

consiliere. 

 

Este de mare ajutor ca susținerea celorlalți, materialele informative și punctele de contact să existe 

în diverse limbi, și ca tinerii să fie informați cu privire la drepturile și la obligațiile lor. Punctele de 

contact pentru victimele violenței generate de rasism trebuie cunoscute, pentru ca toți să știe 

încotro să se întoarcă, în caz că se petrece un incident. 

 

În cadrul proiectului Wake UP!, am avut ocazia de a discuta tot ce mișcă tinerii. Rasismul a fost o 

temă recurentă în ateliere, și a devenit limpede că participanții au parte adesea de situații 

discriminatorii în viața cotidiană. Astfel, este și mai necesar ca ei să învețe că rasismul și 

discriminarea sunt inacceptabile în societatea noastră. O cooperare diversă, non-violentă, deschisă 

și respectuoasă este scopul nostru suprem. 
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4.3. Atelier „Redă echilibrul”  
 Croația, Rezultat intelectual 3 – Cetățenie democratică 
 
Partenerul croat din proiectul Wake UP!, D kolektiv (anterior Centrul de Voluntariat Osijek, unde a avut 

loc ultima Întâlnire transnațională a partenerilor, înainte de izbucnirea pandemiei), a organizat un atelier 

de mare angajament, concentrat pe pace și drepturile omului. Metodologia atelierului se bazează pe 

imaginile realizate de Ugur Gallenkuș, care problematizează războiul (vezi 

https://www.instagram.com/ugurgallen). Partea „șocantă” a imaginii este acoperită cu hârtie albă, iar 

participanților li se cere să finalizeze fotografia cum consideră. După ce termină, descoperă poza de 

dedesubt și descriu ce văd. Un facilitator conduce discuția de grup despre ce putem face pentru a 

influența lipsa echilibrului din imagini, și cum este legată pacea mondială de drepturile omului. După 

aceea, facilitatorul începe dezvoltarea de activități și de idei pentru soluții și încurajează participanții să 

se implice. 

 

Ideea metodei este de a conștientiza inegalitățile din lume, încălcările drepturilor omului în țări dincolo 

de „prima lume”, și felul în care acțiunile noastre se leagă de ele. Pe lângă conștientizare, scopul este 

împuternicirea participanților de a veni cu soluții, cu acțiuni proprii, care pot reprezenta un pas mic 

către ajutarea în unele dintre situații. 

 

 
 

https://www.instagram.com/ugurgallen
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În spatele acestui atelier există o viziune și o realitate importante. Războaiele au marcat istoria 

occidentală și i-au influențat dezvoltarea culturii și conștiinței. După Al Doilea Război Mondial, nevoia de 

documente puternice și de organizații de apărare a drepturilor omului era evidentă. Această istorie 

violentă a făcut ca „Occidentul” să înregistreze doar conflicte minore în ultimii 70 de ani, mai precis în 

Balcani și în Ucraina. Țările occidentale, însă, au continuat să participe economic sau militar la încălcarea 

drepturilor umane de bază, sau au ignorat încălcări cunoscute în toată lumea. Majoritatea occidentalilor 

nu cunosc aceste încălcări, sau legătura dintre ele și viețile cotidiene și responsabilitățile lor. Ideea din 

spatele metodei este să servească drept introducere pentru conștientizarea problemei. 

 
Conceptul și formatul atelierului 

 

Este un atelier pentru facilitatori și participanți cu experiență medie, cu principalul grup țintă fiind tineri 

de 15-26 de ani, la interior. Materialele includ markere, pixuri, hârtie, foarfecă, bandă dublu adezivă, 

fotografii printate. 

 

Lungimea sesiunii este de 60 de minute, împărțite astfel: 

 

1) Împărtășirea fotografiilor și instrucțiuni; 5 minute 

2) Lucru individual; 10 minute 

3) Dezvăluirea fotografiilor complete și reflecție; 10 minute 

4) Crearea unei activități în tandem, care poate stimula schimbarea; 15 minute 

5) Prezentarea activităților; 10 minute 

6) Implicarea în activități; 10 minute 

 

În introducere sunt arătate fotografii ale lui Ugur Gallenkuș, o combinație dintre o poză din lumea 
occidentală și una din „lumea a treia”, aflată în război sau sărăcie. Partea „șocantă” este acoperită cu 
hârtie albă, iar participanții nu știu nimic despre ea. Li se cere doar să termine fotografia. Durează 5 
minute. 
Participanții încearcă să „termine” pozele (10 minute). După 15 minute, facilitatorul le cere să 
dezvelească partea ascunsă a imaginii și îi întreabă ce părere au – ce văd și despre ce sunt pozele. De ce 
le-a făcut artistul și ce spun ele despre lumea occidentală? Cum suntem noi răspunzători pentru cele 
arătate în fotografii? Putem face ceva pentru a reda echilibrul fotografiei (10 minute)? Participanților li 
se cere să lucreze în perechi și să se gândească la mici activități care ar putea ajuta la analizarea situației 
(15 minute). La final, participanții prezintă activitățile și ideile (10 minute). Facilitatorul îi implică apoi pe 
participanți în dezvoltarea unui plan de angajament – discută cât de implicați sunt în schimbare și cum 
se pot ajuta reciproc. 
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4.4. Podcast: „Femei din WASSUP”  
 Marea Britanie, Rezultat intelectual 3 – Cetățenie democratică 
 
La Volunteering Matters din Marea Britanie, „Femei din WASSUP” s-a născut dintr-o nevoie 
identificată de a discuta subiecte care afectează viețile tinerelor din Estul Angliei, subiecte despre care 
voluntarii organizației nu cred că se discută suficient la nivel societal și guvernamental. Voluntarii s-au 
reunit pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor care îi afectează pe ei și pe semenii lor, 
într-un podcast accesibil, gratuit, care se găsește aici: https://anchor.fm/youthinaction/episodes/WOW-
--Women-Of-WASSUP---Consent-part-2-ejnavo. 
 
Podcastul durează 1 oră și 10 minute. Primele zece minute s-au concentrat la o introducere în acest 
proiect al voluntarilor pentru tinere, care dorește să abordeze subiecte despre care se crede că ar fi 
insuficient sau ineficient discutate la nivel guvernamental. Voluntarii aleg subiectele și cercetează, 
prezentându-și rezultatele într-un podcast gratuit, pentru a putea ajunge la cât mai mulți semeni cu 
aceste subiecte importante, care afectează toate viețile din comunitățile lor. 
 
În următoarele zece minute, a avut loc planificarea preliminară, explicându-se că proiectul se dorește 
un spațiu sigur, că siguranța persoanelor nu va fi compromisă. Anonimatul protejează identitățile 
voluntarilor, pentru că se vor discuta subiecte potențial sensibile. 
 
Următoarele zece minute au fost dedicate recrutării voluntarilor, explicându-se că lucrătorul de tineret 
ar trebui să recruteze din comunitatea locală. Volunteering Matters implică în proiect persoane tinere 
care se identifică drept femei, astfel încât conținutul create poate aborda problemele și barierele cu 
care se confruntă femeile din comunitate. Proiectul are loc în Suffolk, Anglia de Sud-Est. Alte informații 
oferite au fost că organizația recrutează online, dar și offline, în comunitate, prin școli și cluburi de 
tineret. 
 
În această parte a podcastului s-a explicat că voluntarii trebuie susținuți de lucrătorul de tinere în 
fiecare fază, pentru a se deplasa într-un ritm confortabil. Subiectele alese pentru discuție ca parte din 
proiect sunt potențiale declanșatoare pentru tineri, mai ales BAME (de culoare, asiatici, etnici 
minoritari), iar lucrătorii de tineret au responsabilitatea de a-i ține în siguranță și de a-i susține cât 
explorează conținutul podcastului. 
 
În următoarele zece minute, podcastul vorbește despre deciderea subiectelor și despre cercetare. 
Lucrătorul de tineret trebuie să împuternicească voluntarul pentru a decide în privința subiectelor care îl 
afectează în comunitatea sa, mai ales asupra subiectelor relevante pentru cetățenia democratică. 
Trebuie să susțină voluntarii în creare documentelor de cercetare pe care să le poată folosi când își 
înregistrează conversațiile pentru podcast. În proiectul din UK, voluntarii au ales să discute despre 
prietenia dintre bărbați și femei și să producă un episod special pentru Luna Istoriei de Culoare. 
 
 
 
 
 
 

https://anchor.fm/youthinaction/episodes/WOW---Women-Of-WASSUP---Consent-part-2-ejnavo
https://anchor.fm/youthinaction/episodes/WOW---Women-Of-WASSUP---Consent-part-2-ejnavo
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Crearea podcastului a acaparat următoarele 10 minute. Lucrătorul de tineret trebuie să susțină 
voluntarii în înregistrarea conversațiilor pentru podcast. Înregistrarea poate fi simplă sau utilizând 
echipament profesionist. În sesiunea aceasta, participanții au înregistrat apeluri de grup pe Messenger 
Teams și pe Zoom și au folosit fișierele audio ca podcasturi. Lucrătorul de tineret trebuie să revizuiască 
tot conținutul, pentru a se asigura de calitate și de adecvare, și să lucreze la re-înregistrarea secțiunilor, 
unde este necesar. În această sesiune, grupul a folosit programul Audacity pentru a cola fișierele audio. 
 
Următoarele zece minute au fost despre diseminare. Lucrătorul de tinere trebuie să încarce podcastul 
pe o platformă online. Grupul a folosit Anchor, pentru că este gratuită, și este simplă, ceea ce înseamnă 
că voluntarii cu orice nivel de învățare pot să o folosească. Au împărtășit linkul școlilor locale, liceelor și 
cluburilor de tineret, dar și consilierilor autorităților locale. Au distribuit și online, pentru a fi ascultat și 
de publicul larg. 
 
Evaluarea este foarte importantă, așa că ultimele 10 minute s-au concentrat pe evaluarea impactului 
podcastului. Este o inițiativă la firul ierbii, așa că singurul impact măsurat de grup a fost numărul de 
persoane care au accesat podcastul, gratuit pe platforma Anchor. 
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4.5. Atelier: “Voluntar european”  
 Republica Cehă, Rezultat intellectual 4 – Cetățenie europeană 
 
Partenerul ceh, Dobrovolnicke centrum, z.s. din Usti nad Labem, a organizat un atelier care a promovat, 
în cadrul Rezultatului Intelectual privind Cetățenia europeană, valorile și beneficiile voluntariatului 
european. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează Uniunea Europeană, un grup de persoane de 
15-37 de ani, facilitat de un moderator, a discutat despre motivații, scopuri, dar și probleme în privința 
voluntariatului. Grupul a pus întrebări despre voluntariatul în afara granițelor, în alte state membre UE, 
și despre cum este. 
 
Ideea și viziunea din spatele atelierului au fost generate de afirmația: „Dorești aventuri noi în viață ? Nu 
știi ce să faci cu viața ta după școală? Vrei să înveți limbi noi, să cunoști o cultură diferită și să-i ajuți 
pe cei în nevoie? Nicio problemă. Voluntariatul european este soluția.” În timpul sesiunii, grupul a 
discutat despre voluntariat, despre experiențele lor, despre investirea timpului. Facilitatorii au explicat 
ce le oferă UE în termeni de voluntariat. În plus, ca organizație de voluntariat, atelierul a discutat despre 
obstacole, provocări organizaționale, dar mai ales despre beneficii și despre valorile generate de 
voluntariatul dincolo de granițe. 
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Atelierul de două ore s-a desfășurat online, din cauza COVID-19, și a avut următoarea structură: 
 

1) Participanții s-au logat, au primit susținere tehnică 

2) Prezentarea vorbitorilor, participanților, proiectului Wake UP! și ideii întâlnirii 

3) Experiențele de voluntariat 

4) Opțiunile de voluntariat în Europa 

5) Discurs al unui invitat (fost voluntar peste granițe) 

6) Propria mea activitate organizațională 

7) Beneficiile calității de voluntar în programul UE 

8) Evaluare 
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4.6. Atelier: “Erasmus pentru tineri”  
 Norvegia, Rezultat intellectual 4 – Cetățenie europeană 
 
Partenerul norvegian, LoPe, aflat în Skien, a organizat un atelier pentru tineri cu focus pe promovarea 
oportunităților de mobilitate în programele Erasmus+. A fost o sesiune foarte importantă, fiindcă 
Norvegia, chiar dacă nu este stat membru, este țară parteneră în program și tinerii pot accesa multe 
dintre oportunitățile sale internaționale. 
 
Atelierul a durat trei ore și a început cu o introducere despre proiectul Wake UP! Apoi, a trecut la 
prezentarea Erasmus+. Cei 10 participanți, 5-25, s-au întâlnit virtual, pentru că atelierul a fost adaptat la 
situația generată de COVID-19. 
 
După introducere, sesiunea a început să invite participanții să răspundă la întrebările : 
Ce este Erasmus+? 
Știți despre sau ați călătorit cu programul Erasmus+? 
Cunoașteți școli care susțin acest tip de programe? 
 
Participanții au primit apoi câteva misiuni: 
Să afle informații despre programul Erasmus+, despre unde se poate călători cu el din Norvegia 
Să aleagă o destinație și o școală; unde ar merge? 
 
În partea destinată reflecției, participanții au fost întrebați dacă ar dori să profite de ocazia de a folosi 
un program Erasmus+. A urmat o discuție scurtă și un rezumat privind lucrurile aflate și ce vor lua cu ei 
participanții din acest atelier. 
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4.7. Atelier: “Fake News”  
 Macedonia de Nord, Rezultat intelectual 5 – Cetățenie informată 
 
Asociația Multikultura este partenerul din Macedonia de Nord în proiectul Wake UP! Ei sunt din Tetovo 
și au găzduit penultima Întâlnire transnațională, care a fost organizată online, din cauza pandemiei (dar 
a funcționat foarte bine, grație priceperii organizaționale de invidiat a echipei și voluntarilor). Viziunea 
atelierului a fost învățarea tinerilor despre fake news, despre evaluarea lor, și creșterea gradului de 
alfabetizare media în rândul tinerilor. 
 

 
 
Atelierul, posibil pentru 30 de participanți, a durat patru ore, și a pornit de la întrebarea „Ce înseamnă 
fake news ?”. Participanții au învățat că acest termen a ajuns să aibă semnificații diferite pentru diverse 
persoane. În sine, „fake news” înseamnă acele știri false : povestea este fabricată, faptele nu pot fi 
verificate, nici sursele sau citatele. Uneori, aceste povești pot fi propagandă, creată intenționat pentru a 
induce în eroare cititorul, sau ca „momeală” pentru avantaje economice (cel care scrie profită de 
numărul de persoane care dau clic pe poveste). În ultimii ani, poveștile false au proliferat în social 
media, în parte pentru că sunt atât de ușor de împărtășit online. 
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Participanții au mai aflat și despre felul în care se produc dezinformarea și informarea greșită, și cum 
acestea sunt direct legate de identitatea autorului și de motivele pentru care sunt create. 
 
Cine sunt autorii? Pot fi:  
 

• cineva care dorește să facă bani, indiferent de cuprinsul articolului (de exemplu, adolescenții 
macedoneni) 

• comici care doresc să demonstreze ceva sau să distreze 

• jurnaliștii slabi sau nepregătiți – presiunea știrilor la minut, precum și explozia site-urilor de știri, 
pot contribui la scriitură dubioasă, care nu mai respectă standardele sau etica profesionale 

• partizani care doresc să influențeze credințele politice și politicienii 
 
Atelierul a oferit participanților șansa de a testa mostre de diverse tipuri de fake news: 
 

• satiră/parodie 

• site-uri impostoare 

• site-uri de „știri false” 

• știri false & reale amestecate 

• hiper-partizani 

• pseudoștiință 

• clickbait 
 

Ca exercițiu de învățare foarte util, participanții au învățat despre criteriile de evaluare a articolelor, în 
căutarea știrilor false: 
 

• cine este autorul/publicația? 

• care este punctul de vedere al autorului/publicației și care e legătura cu punctul tău de vedere? 

• cine este publicul articolului? 

• ce dovezi folosește autorul pentru a-și susține punctul de vedere? 

• ce lipsește din articol? 
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4.8. Podcasts: “Futter fürs Hirn – Food for the Brain”  
 Germania, Rezultat intelectual – Cetățenie informată 
 
Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. din Passau, landul Bavaria, Germania, a fost organizația 
manager de proiect în parteneriatul Wake UP! Activitatea lor a implicat crearea de podcasturi despre 
subiecte specific, de la motivele pentru care ne implicăm la democrația în criză, sexism, rasism, 
Incluziune și sănătate mentală. Raționamentul a fost că, atunci când este vorba despre aspecte socio-
politice și angajament, toată lumea vorbește, dar ce înseamnă asta? Ideea a fost accesibilizarea 
podcasturilor și atingerea tinerilor, motivându-i să se implice și să gândească. 
 
De unde până unde ideea de podcast? 
 
Ideea a pornit în timpul carantinei: organizația lua contact cu tineri care doreau să se implice. Au 
remarcat că tot mai mulți tineri începeau să asculte podcasturi, descoperindu-le drept mediu în care 
poate fi transmis conținut mai complex. Între timp, 11 tinere implicate au fost cooptate în echipă, iar ele 
au decis subiectele și direcția episoadelor, apoi și-au împărțit munca: echipă de cercetare, de marketing, 
grafică și design, editare, invitați, website, coordonare de proiect și moderare. 
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Ce au reușit? 
 
Au fost produse câteva episoade, iar unul nou se încarcă în fiecare primă vineri a lunii pe site 
(https://www.futter-fuers-hirn.de/). Pe lângă disponibilitatea pe toate platformele de distribuire 
importante, site-ul produs conține nu doar toate episoadele, ci și provocările, organizarea și alte 
informații privind fiecare subiect. Pentru episoadele individuale au fost create coperți relevante, pentru 
a face vizibil și ușor de înțeles fiecare subiect. 
 
Care este scopul? 
Scopul n-a fost doar atingerea unui număr mare de ascultători, dar și motivarea oamenilor, în special a 
celor tineri, să gândească, ci și încurajarea implicării socio-politice. La finalul anului 2021, planul este 
ajungerea la un prag de 400 de ascultători și atingerea recunoașterii naționale, sperându-se ca măcar 
50% dintre ascultători să adopte provocările în viețile lor cotidiene. 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.futter-fuers-hirn.de/
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De ce a fost necesar proiectul? 
 
Principiul și forța motivantă din spatele podcasturilor au fost dorința de a fi vocea rațiunii, de a oferi o 
contrapondere antidemocrației, ideilor rasiste și antisemitice, care devin tot mai prezente. Formatul 
ajunge la tineri într-un mod mai informat, oferind ocazii de implicare pentru tineri și în timpul 
pandemiei. 
 
Cum a fost finanțat? 
 
Resursele materiale (de exemplu, microfonul, softurile, taxele pentru activarea online pe platformele de 
podcast, site) au fost finanțate printr-un proiect local de solidaritate din cadrul ESC. O mică parte din 
costurile cu personalul pentru coordonatoarea full-time a fost finanțată prin proiectul Wake UP! Altfel, 
toată munca a fost livrată pur voluntar. 
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 5. Observații finale 

Proiectul Wake UP! a fost un Parteneriat Strategic KA2 unic, nu doar prin implicarea atâtor parteneri 
diferiți. Uneori, coordonarea, colectarea informațiilor și progresul muncii devin o provocarea, dar când 
este vorba despre subiecte esențiale, precum cetățenia activă a tinerilor și implicarea tinerilor și celor 
aducători de schimbare, care se află în prima linie a luptei cu nedreptatea din comunitățile lor, faptul că 
partenerii au putut aduce atât de multe experiențe, fiecare, a îmbogățit enorm proiectul. 
 

 
 
 
Primul Rezultat intelectual, Abordările pedagogice Wake UP!, detaliat în Ghidul final de proiect, a fost o 
ocazie excelentă pentru toți partenerii de a porni colaborarea în calitate de consorțiu organizațional. 
 
Succesul acestor activități a reprezentat baza pentru cooperarea lor pentru următoarele rezultate 
intelectuale, de la al doilea la al cincilea, și, ca rezultat, parteneriatul poate declara, cu modestie, că 
aproape 130 de ateliere, activități de formare, podcasturi, evenimente, campanii, înregistrări și alte 
forme de implicare a tinerilor au fost create ca parte din Wake UP! Au demonstrat că tinerii, dacă sunt 
împuterniciți și primesc platforma pentru a deveni generatori de schimbare socială, pot face o diferență 
extraordinară, la toate nivelurile. 
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Dincolo de Wake UP! 
 
Sustenabilitatea este un lucru de care partenerii din proiectul Wake UP! au fost mereu foarte 
conștienți. Organizațiile implicate în inițiativă, conduse de Gemeinsam leben & lernen in Europa, sunt 
foarte conștiente de faptul că multe proiecte se întâmplă, au parte de rezultate excelente, generează o 
energie imensă – finanțată din resurse publice – dar, după ce se încheie, cunoștințele se pot risipi și 
pierde. Partenerii de aici, din Wake UP !, au dorit să evite asta, așa că, de la început, chiar din etapa 
scrierii propunerii de proiect, organizațiile au sugerat investirea într-un site bine întreținut, atractiv 
vizual și accesibil, www.wakeup-europe.eu/platform, care va servi drept platformă de învățare și 
registru al celor aproape 130 de resurse partajabile create de consorțiul Wake UP! 
 
 

 
 
 
 

http://www.wakeup-europe.eu/platform
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Site-ul și platforma de învățare vor fi disponibile în următorii ani, iar vizitatorii pot accesa ușor baza de 
date de resurse de învățare, pot aplica anumite filtre, în funcție de dorințele lor și de tipurile de 
materiale căutate etc. Designul site-ului și platformei le face ușor navigabile, iar toate informațiile sunt 
oferite de partenerii proiectului, spre partajare, inspirație și învățare, în speranța că ideile, eforturile și 
rezultatele generate în perioada parteneriatului pot ajuta alte organizații și alte consorții ale societății 
civile, sau orice altă persoană sau entitate implicată care dorește să creeze platforme și spații pentru ca 
tinerii să devină agenți ai schimbării în comunitățile lor. 
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În numele tuturor partenerilor implicați în proiectul Wake UP!: Centrul de Voluntariat Cluj Napoca, 
BEST, D kolektiv, Volunteering Matters, Dobrovolnicke centrum, z.s., Association Multikuktura și 
Gemeinsam leben & lernen in Europa e. V., sperăm ca toți cei care citesc să considere documentul 
acesta folositor și motivant, iar site-ul și platforma create de consorțiu să devină resurse utile pentru 
cunoaștere și pentru ghidarea cetățeniei active în rândul tinerilor, în anii ce urmează. 
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