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Structura modulului Formarea profesorilor lideri

Number

MODULUL 1 A

Titlul modulului

Formarea profesorilor lideri

Subiect / Scurtă
descriere

Scopul modulului este familiarizarea cititorului cu imaginea
liderului: cine este el, ce înseamnă a fi lider formal și informal, cum și
unde pot fi formate abilitățile de leadership.
Ideea de conducere este puternic asociată cu cea a unui profesionist
cu principii morale, etice, în măsură să-i convingă pe ceilalți de
justețea comportamentului său, dar și să îi inspire, prin valorile pe
care le promovează.
O altă idee este aceea a rolurilor pe care liderul trebuie să le joace în
grupul de profesori, putând astfel descrie responsabilitățile asociate
fiecărui rol. Acest lucru se datorează performanței morale și etice a
liderului, dar și a rolurilor pe care acesta le îmbrățișează; el trebuie să
construiască grupul de susținători, pentru a-și dezvolta cercul de
conducere.
Apoi sunt prezentate standardele necesare pentru a deveni un
profesor lider: calitățile pe care trebuie să le dezvolți pentru a deveni
lider, pașii și căile de urmat pentru a ocupa o poziție de lider formal și
/ sau informal. De asemenea, sunt prevăzute modalitățile concrete de
dezvoltare a abilităților de conducere, a normelor etice și a
comportamentului moral al conducătorului. Exemplele de bune
practici vin să faciliteze înțelegerea și să ajute la dezvoltarea
comportamentului dorit de conducere.
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Această secțiune va crea, prin activitățile propuse, o experiență
dinamică pe care participanții o pot folosi pentru auto-dezvoltarea lor,
pentru a-și forma caracteristicile de lider de care vor beneficia în
continuare de comunitatea școlară din care fac parte.
Profesori din școală primară, gimnaziu, liceu
Directori de școală
Consilieri școlilor și alți experți în educație
Grup țintă

Cercetători în educație
Formatori de profesori
Factori de decizie în sistemul educațional
La sfârșitul activității, toți participanții:
- va cunoaște profilul liderului;
- vor înțelege diferența dintre liderul formal și cel informal;
- vor descifra modalitățile de instruire a calităților lor de

Scopul și
obiectivele modulului

conducere;
- vor dobândi elemente de etică și morală în educație;
- vor diferenția rolurile pe care le poate juca liderul profesorului;
- își vor asuma responsabilitățile specifice profesorului lider;
- vor putea construi leadership cu susținători;
- vor găsi bune practici în conducerea profesorilor

Titlul sesiunii
PROFESORI LIDERI

Descrierea activităților de învățare / Metode
Partea I

Introducere. Ce
înseamnă să fii lider?

Începem întâlnirea cu un bun venit cald și o cunoaștere și
prezentare reciprocă printr-un exercițiu de spargerea gheții
Fișa de lucru Exercițiu de spargere a gheții
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Formatoruli oferă scurte informații despre scenariul de învățare,
începând cu o scurtă descriere și prezentând obiectivele modulului de
instruire.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Pentru a prezenta subiectele este necesar un videoproiector, un
laptop și un ecran. Geometria clasei trebuie să permită aranjarea pe
echipe/grupuri. Echipele au nevoie de fișele de lucru, de creioane,
colorate
Timpul
Propunere de sincronizare: 15 minute
Note pentru trainer
Este necesar să asigurăm o atmosferă caldă în grup, pentru a-i
încuraja pe participanți să comunice și să se simtă bine.
Partea a doua
Descrierea activităților de învățare / Metode
Formatorul utilizează o prezentare PPT despre ceeea se înseamnă
a fi lider, intercalată cu interacțiuni scurte, cum ar fi cerința ca
participanții să răspundă la o întrebare conexă.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Video proiector și prezentarea Power Point Profesori Leaderi
Instrumente de scris, foi de hârtie
Timpul : 30 min
Note pentru trainer
Scurtă prezentare
teoretică

În timpul prezentării, este necesar să aveți grijă la feedback-ul
oferit de cursanți, pentru a vă asigura că înțeleg și sunt de acord cu
ideile prezentate. Cursanții trebuie să fie încurajați să pună
întrebări și să comenteze.
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Puteți să începeți întrebând cursanții despre ce și cine este un lider,
dacă se consideră lideri. Ei vor completa exercițiul de autoevaluare.
În acest scop sunt necesare 5 minute și apoi cursanții sunt rugați să
prezinte răspunsurile. Din nou, după ce a fost pusă întrebarea, este
necesar să așteptați 10-15 secunde înainte de a cere voluntari sau de a
apela la unul dintre ei, ales la întâmplare pentru a răspunde.
După ce cursantul a răspuns la prima întrebare, apelați-l pe altul
pentru a găsi un alt răspuns sau exemplu. Dacă primul răspuns nu
a fost complet sau exact, puteți invita un altul să ofere clarificări
suplimentare la răspunsului primului (de exemplu, „doamna X, ce
credeți despre acest lucru - ați fi de acord?”). Ideea este de a implica
cât mai mult participanții, pentru ca prezentarea să nu se înscrie în
categoria ”plictiseală”.
Trainerul va fi tot timpul calm, prietenos, fără comentarii și
răspunsuri ironice
Partea a 3 a
Descrierea activităților de învățare / Metode

T

Cursanților li se poate cere să specifice diferențele dintre liderul
Diferențele între liderul
formal și informal

formal și cel informal sau să compare și să contrasteze diferitele
abordări notate în text.
După o scurtă conversație pe această temă, cursanții vor primi un
caz de studiu pentru a discuta (Fișa Lider sau manager)
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Fiecare participant va primi fișa de lucru ”Lider sau manager”
Video-proiector și Laptop, instrumente de scris
Timp: 30 min
Note pentru trainer
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Acesta trebuie să pregătească întrebările și să le formuleze întro manieră provocatoare.
Descrierea activităților de învățare / Metode
Formatorul oferă un caz de studiu (fișa de lucru ”Studiu de caz
nr. 1”) și după ce o serie de întrebări sunt puse, încearcă să
orienteze atenția cursanților în timp ce aceștia se familiarizează cu
textul. Întrebările pot conduce la o reflecție personală.
Cursanții vor fi invitați să „identifice calitățile de conducere”. Poate
fi folosită o sesiune de brainstorming pentru a găsi calitățile principale
ale conducătorului educațional (”Regulile de brainstorming” trebuie
afișate la locul vizibil).
La sfârșitul sesiunii de brainstorming, toate ideile convenite în
faza de evaluare vor fi colectate și cursanții vor realiza un poster cu
calitățile liderului.
Următorul pas este „cum să le dezvoltăm”. Formatorul va folosi
metoda Philips 6-6 (Fisa Philips 6-6) pentru a discuta cu grupul și
pentru a găsi modalitățile necesare.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Fișa de lucru ” Studiul de caz nr. 1”
Flipchart și hartie albă, creioane colorate
Fișa ”Regulile Brainstorming -ului”
Fișa ”Philips 6-6. Discuție”
Timp: 30 minutes
Note pentru trainer
Întrebați cursanții despre ce și cine este un lider, și dacă se
consideră lideri. După ce puneți întrebarea, așteptați 10-15 secunde
înainte de a cere voluntari sau de a apela un participant ales la
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întâmplare pentru a răspunde. După ce acesta a răspuns la prima
Identificarea calită-

întrebare, provocați-l pe altul pentru a găsi un alt răspuns sau

ților de leadership.

exemplu. Dacă primul răspuns nu a fost complet sau exact, puteți

Procesul de dobândire a invita un altul să ofere clarificări suplimentare răspunsului (de
abilităților de conducere

exemplu, „doamna X, ce credeți despre acest lucru - ați fi de
acord?”).
Li se oferă apoi un text participanților și apoi sunt formulate o
serie de întrebări care vor ajuta la orientarea atenției în timp ce se
familiarizează cu textul. Întrebările pot duce la o reflecție personală
sau ar putea fi prezentate ca un test online.
Descrierea activităților de învățare / Metode
La sfârșitul sesiunii, formatorul va cere participanților să evalueze

Evaluarea formării

activitatea pe fișa de evaluare pe care aceștia o vor primi.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Fișa ”Evaluarea sesiunii”
Flipchart și hartie albă, creioane colorate
Timp : 15 minutes
Note pentru trainer
După ce toată lumea va completa foile, rezultatele vor fi centralizate.
Zona cu cea mai mare densitate de răspunsuri va reprezenta
calificarea obținută de sesiunea de instruire.
Formatorul va formula concluzia și va mulțumi participanților pentru
implicarea lor

Rolul liderilor printre profesori
Titlul modulului

Definirea responsabilităților profesorului lider
Tipuri de roluri
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Această secțiune va crea, prin activitățile propuse, o experiență
Subiect / Scurtă descriere

dinamică pe care participanții o pot folosi pentru dezvoltarea lor,
pentru a-și forma comportamente de lider, de care va beneficia în
continuare comunitatea școlară din care fac parte.
Profesori din școală primară, gimnaziu, liceu
Directori de școală

Grup țintă

Consilierii școlilor și alți experți în educație
Cercetători în educație
Formatorii de profesori
Factorii de decizie în sistemul educațional
Scopul acestei secțiuni este de a înțelege și de a asuma rolurile pe
care un profesor le joacă în comunitatea școlară. Activitățile propuse
acționează direct, dar și subtil, în construirea înțelegerii rolurilor prin
conștientizarea nuanțelor separate, dar și a fuziunii lor în calitatea
globală de lider.
Participanții vor exersa abilități care le vor susține capacitatea de a
îndeplini rolurile de lider de profesor, precum:

Scopul modulului

•

Profesor lider (coordonator clase)

•

Profesor-lider hibrid

•

Lider de departament

•

Lider la nivel de grad

•

Mentor sau antrenor

•

Specialist instructor / antrenor

•

Specialist de date

•

Specialist în curriculum sau evaluare

•

Facilitator de învățare profesională

•

Profesor metodist

•

Profesor titular de disciplină

Mai jos se propune o activitate pentru fiecare rol.
Exersarea rolurilor de profesor lider (11 activități)
Obiective de învățare /
Abilități ale cursanților

1.

Formule de oferire feedback

Descrierea activității / Metode
Participanții vor primi un formular pe care îl vor completa conform
instrucțiunilor formatorului (Material 1.1).
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În prima coloană trebuie să descrie o situație în care li s-a solicitat să
evalueze activitatea unui coleg. Participantul va încerca să scrie exact
cuvintele folosite. Apoi, formatorul va prezenta trei moduri de a oferi
feedbackul într-un mod co-educativ și benefic. După prezentarea
succintă, participanții vor reformula feedback-ul oferit și vor prezenta
noile formule utilizate celorlalți participanți, care, la rândul lor, vor
oferi feedback conform procedurilor învățate.
Vă rugăm să descrieți o situație în care a fost
nevoie să oferiți feedback unuia dintre colegi.
Vă rugăm să menționați cuvintele pe care leați folosit atunci când v-ați adresat colegului.
Descrierea situației

Feedback

Formule folosite

Timp: 20 minute
Materiale necesare
Formulare listate pentru fiecare participant
Instrumente de scris
Proiector
Laptop
Note pentru formator
Oferiți timp participanților pentru a-și aminti o situație autentică și
încurajați participanții să noteze exact cuvintele spuse.
Stimulați participanții să-și dea unii altora feedback după
reformularea adresării utilizate în cadrul sarcinii.
This project has been funded with the support from the European Union. This
publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained herein."

Project number: 2018-1-PL01-KA201-050605

2. Studiu de caz
Descrierea activității / Metode
În această activitate, participanții vor exersa luarea de decizii creative
din perspective diferite. Fișa 2 prezintă următorul studiu de caz.
Andrew predă matematica aplicată de 5 ani. El este conștient de dificultatea
materiei și este preocupat de modul în care elevii înțeleg subiectele. A studiat
tehnici eficiente de învățare pe care le-a aplicat timp de un an la clasă și a
constatat că elevii au un nivel mai înalt de înțelegere a problemelor de
matematică dacă, de exemplu, fac pauze pentru o relaxare mentală autentică
și ascultă muzică clasică.
Andrew îi cere unui coleg să-l ajute la predare și să-l filmeze atunci când
aplică tehnici de relaxare în anumite momente cheie din timpul predării, când
își dă seama că elevii pierd concentrarea din cauza oboselii mentale.
Cu ajutorul unui coleg, deschide un canal privat pe YouTube, unde invită
toți colegii din școală și postează videoclipurile înregistrate. La o săptămână
de la postare, doar 10% dintre colegi au urmărit videoclipurile și doar unul
dintre colegi a lăsat un comentariu.
Cum credeți că Andrew ar putea motiva colegii să ofere feedback și să se
angajeze constructiv în discuții?
După ce participanții au citit-o, atunci sunt invitați să propună
soluții, imaginându-și că au roluri diferite:
1. directorul școlii,
2. specialistul IT,
3. cel mai bun prieten al lui,
4. mama lui,
5. președintele SUA,
6. doamna pe care o întâlnește în fiecare dimineață la cafenea,
7. un adolescent,
8. bunicul său.
Timp: 25 minute
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Materiale necesare
Formular listat pentru fiecare participant
Note pentru formator
Asigurați-vă că oferiți suficient timp pentru faza de incubație a
procesului de luare a deciziilor creative. Se pot oferi participanților
descrieri ale personajelor enumerate (de exemplu, directorul școlii este
o persoană bine respectată, cu o experiență de peste 30 de ani; mama
este o persoană foarte optimistă, dar lucrează într-un domeniu cu totul
diferit: construcții de automobile etc.)
3. Fii organizat
Descrierea activității / Metode
Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când se ocupă o
poziție de conducere este organizarea timpului. Participanții vor primi
o listă de aplicații care pot ajuta în organizarea activităților. Fiecare
participant are 10 minute pentru a explora una dintre aplicații și 3-5
minute pentru a o prezenta celorlalți.
Evernote
https://evernote.com
Dropbox
http://dropbox.com
Tripit
https://www.tripit.com
GroupMe
https://groupme.com
HabitList
http://habitlist.com
Toodledo
https://toodledo.com
CoSchedule
http://coschedule.com
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Procrasterapp
http://procrasterapp.com
Venmo
https://venmo.com
Keeper
https://keepersecurity.com
Timp: 40 minute
Materiale necesare
Laptop sau smartphone-uri, conexiune internet
Foi albe, Instrumente de scris
Note pentru formator
Aruncați o privire la fiecare dintre aplicații înainte de a propune
această activitate, astfel încât să știți cum funcționează și care sunt
argumentele pro și contra. Dacă este necesar, completați prezentările
cu aspecte relevante despre aplicații.
4. Umanizare conceptului
Descrierea activității / Metode
Metoda folosită în această activitate invită participanții, grupați în
echipe formate din 4-5 membri, să elaboreze un desen reprezentând
imaginea sistemului de învățământ perfect. Întrebarea pusă de
instructor ar fi: Dacă sistemul de învățământ perfect ar fi o persoană,
cum ar arăta acea persoană?
După 15 minute de desen, materialele sunt expuse, prezentate și
discutate. Formatorul lansează întrebări reflexe, cum ar fi: De ce este
femeie / bărbat / fără gen? Ce înseamnă un simbol specific atașat?
Activitatea invită participanții la un dialog reflexiv în care apar
stereotipuri și prejudecăți, nuanțele culturale sunt evidențiate și apare
gândirea colectivă.
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Timp: 30 minute
Materiale necesare
Foaie de dimensiune A1 pentru fiecare echipă
Instrumente de scris
Note pentru formator
Nu forțați răspunsul participanților.
5. Harta noului venit
Descrierea activității / Metode
Fiecare participant este invitat să povestească prima zi când a intrat
într-o școală în rolul de profesor. După ce se împărtășesc poveștile,
Formatorul întreabă Ce ar fi fost de ajutor în prima zi? Se începe un
brainstorming. După ce nu mai apar idei, participanții sunt rugați să
cadă de acord cu o listă de top 5 de lucruri utile pentru prima zi de
lucru în școală a unui coleg nou sosit în instituție.
Timp: 25 minute
Materiale necesare
Foi albe, instrumente de scris
Note pentru formator
Oferiți fiecărui participant 2-3 minute pentru poveste. Notează-ți
toate ideile, după cum au spus participanții.
6.

Barca de salvare

Descrierea activității / Metode
În această activitate participanții vor învăța:
•

cum să ia atitudine într-o situație în care sunt specialiști și cred
că opinia lor este valoroasă pentru grup sau
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•

cum să urmărească o propunere care are sens, depășind ego-ul
pentru binele grupului.

Participanții sunt rugați să stea pe material. Formatorul le spune că
se află pe o barcă de supraviețuire și că toți trebuie să ajungă la țărm.
Mărimea material trebuie aleasă în funcție de numărul de participanți.
Pentru 10 participanți recomandăm 2mp.
După 3-4 minute în care participanții sunt lăsați să se obișnuiască cu
invazia spațiului personal, formatorul le spune că trebuie să plieze
materialul în jumătate, fără ca niciunul dintre ei să iasă afară. Vor
apărea opinii despre cum să rezolve situația. Repetați cerința de a plia
jumătate din material dacă echipa reușește să rămână în spațiul dat.
Jocul continuă până când apar participanți care nu mai sunt în barca
de salvare.
Timp: 30 minute
Materiale necesare
O bucată mare de material textil care poate fi ușor îndoită.
Jocul are nevoie de un spațiu liber în sala de formare.
Note pentru formator
Nu interveniți în discuțiile cu privire la soluția de salvare. În curând
vor apărea vocile liderilor informali, care se vor remarca nu prin
insistență, ci prin calitatea soluției în sine.
În final, formatorul poate pune următoarele întrebări:
•

Ce soluții au fost găsite?

•

Cine le-a spus?

•

De ce persoana X a convins grupul să aplice soluția propusă
de el/ea?

•

Există un participant care nu a spus o soluție, deși a vrut? De
ce?

•

Există soluții care nu au fost acceptate? De ce?
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Descrierea activității / Metode
Participanții vor fi grupați în echipe de 4. Fiecare echipă va primi un
material despre Sprijinul educațional și integrarea elevilor cu nevoi
educaționale speciale în școlile europene în anul 2017-2018 (fișa 5).
Echipele au la dispoziție 20 de minute pentru a citi, a discuta și a
rezuma raportul într-o scurtă prezentare de 3 minute. Fiecare echipă
trebuie să gestioneze procesul de organizare internă pentru a face
prezentare în timpul dat.
Timp: 40 minute
Materiale necesare
Fișa 5
Foi albe
Instrumente de scris
Note pentru formator
Asigurați-vă că fiecare dată are exact 3 minute pentru prezentare.
8. Curriculum actual
Descrierea activității / Metode
Participanții vor primi un material pentru citit (fișa 4). După citire,
vor dezvolta un eseu de cinci minute în care vor răspunde la
întrebarea: Ce elemente trebuie să actualizate în programa școlară?
Timp: 30 minute
Materiale necesare
Fișa 4
Foi albe, instrumente de scris
Note pentru formator
Începeți cu o scurtă discuție despre material, înainte de a duce
dezbaterea la opinii personale.
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9. Sofia – profesor?
Descrierea activității / Metode
Participanții vor viziona videoclipul despre Sofia, primul robot care a
primit cetățenia umană. După vizualizarea materialului, va fi lansată o
dezbatere intitulată Cum ar arăta școala în care profesorii ar fi roboți?
Formatorul va nota pe un flip chart avantajele și dezavantajele unui
astfel de scenariu. În final, trei concluzii sunt trase din dezbatere.
Timp: 25 minute
Materiale necesare
Laptop
Proiector
Flip chart, instrumente de scris
Note pentru trainer
Scrieți opiniile exact așa cum sunt formulate de participanți. Nu
interveniți în scenariul imaginat colectiv.
10. Gândiți în perechi, lucrați în echipă, comunicați
Descrierea activității / Metode
În această activitate participanții sunt invitați să împărtășească cele
mai eficiente metode de învățare pe care le-au folosit cu succes în
activitatea lor de predare. Participanții au la dispoziție 3 minute
pentru a gândi și scrie strategiile de predare (faza 1 - Gândiți). Apoi își
vor prezenta metodele în perechi (faza 2 – Lucrați în pereche). La
sfârșit, va fi propusă o discuție de grup în care participanții vor
expune metodele pe care perechea le-a prezentat în a doua etapă de
activitate (faza 3 - Comunicați).
Timp: 25 minute

This project has been funded with the support from the European Union. This
publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained herein."

Project number: 2018-1-PL01-KA201-050605

Materiale necesare
Instrumente de scris
Foi albe
Note pentru formator
Dacă discuția în perechi produce mult zgomot, amintiți-le amabil
participanților să-și folosească vocea de apropiere. Faceți acest lucru
fără a prejudicia deschiderea către dialog.
11. Vorbește cu mine
Descrierea activității / Metode
În această activitate, participanții vor exersa munca în tandem și
capacitatea de a se înțelege prin comunicarea verbală. Vor lucra în
perechi, pe care formatorul le va alege printr-o numărătoare simplă
(1,2). Ideea numirii perechilor este de conștientizarea că un lider este
gata oricând să interacționeze cu oricare coleg.
Participanții din pereche stau în spate, astfel încât să nu vadă foile pe
care urmează să le descrie / scrie. Unul dintre cei doi parteneri va
primi fișa 3, iar celălalt va primi o foaie necompletată și un instrument
de scriere. Cel cu formularul 3 va descrie perechii sale forme
geometrice desenate pe foaie și aranjamentul lor exact. Partenerul va
trebui să deseneze pe foaia goală formele geometrice conform
indicațiilor primite. Descriptorul va folosi doar comunicarea verbală,
încercând să fie cât se poate grafic și exact. Proiectantul are voie să
pună câte întrebări dorește. Participanții au la dispoziție 5 minute
pentru desen.
După ce s-a terminat timpul, desenele sunt analizate și se discută
jocul. Ce a mers bine? Ce fel de indicații ar fi fost utile?
Timp: 15 minute
Materiale necesare
Fișă formular 3
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Foi de hârtie goale pentru note, instrumente de scris
Note pentru trainer
If one of the participants does not have a pair, the trainer will be
his/her pair. Make sure the partners do not see each other’s forms, but
they can easily hear one another.
Fiecare activitate are sfaturi specifice adresate formatorilor.

Sugestii pentru formator

Notă generală: Formatorul distribuie timpul pentru fiecare activitate din
sesiunea de formare în funcție de configurația dată. Prin urmare, el / ea va
propune pauzele corespunzătoare.

Titlul modulului

Ce înseamnă dezvoltarea morlă ? Etica teoretică, etica practică,
rolul eticii în educație
Scopul modulului este să introducă cititorul în problema
comportamentului etic al viitorilor lideri educaționali.
Prima idee este centrată pe conceptul de dezvoltare morală.
Caracterizăm

Temă / Scurtă descriere

etapele

dezvoltării

morale

din

perspectivă

construcitvistă.
Apoi are loc o discuție despre etica teoretică și etica practică în
programele de pregătire ale liderilor educaționali. Diferite teste și
soluționarea unor dileme morale vor completa activitățile.
O analiză a importanței eticii în activitatea liderilor educaționali
reprezintă o altă idee care va orienta workshopul nostru.
In modulul de pregătire vor fi implicați:
Profesori din școli primare, școli secundare și licee

Grupuri țintă

Directori de școli
Consilieri școlari și alți experți în educație
Cercetători în educație
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Formatori de profesori
Factori decizionali în sistemul educațional
Până la sfârșitul activității toți participanții vor:
- identifica diferențele între etica teoretică și etica practică
- soluționa teste etice contextualizate pe teme de educație
- rezolva dileme morale ordonând principii morale pe baza unor
criterii diferite
Scopuri ale formării

Participanții vor exersa abilități practice care vor susține
capacitatea lor de a îndeplini roluri ale liderilor profesorilor tratând:
Dileme organizaționale
Dileme ale profesorului hibrid
Dileme ale profesorului lider
Dileme ale educației incluzive

Denumirea sesiunii
1.

Ce înseamnă

dezvoltarea morală?
Etica teoretică, etica
practică

Descrierea activităților de învățare/ Metode
1. Incepem ativitatea cu un ghid anticipativ, cerând
participanților să explice semnificația teremnilor cheie ai dezvoltării
morale:
•

dezvoltare morală

•

etică, principii etice,

•

dileme morale

Apoi urmează o scurtă prezentare ppt despre termenii cheie
discutați
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Pentru a prezenta subiectele sunt necesare un video-proiector, un
laptop și un ecran
Prezentare ppt: Dezvoltare morală, Etică, Principii morale, Dileme
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morale
Fișa de lucru ”Dezvoltare morală”
Timp propus: 10 min
2.

Organizați în grupuri participanții vor analiza dileme morale

pentru a identifica principiile lor etice de bază. Vor căuta de
asemenea soluții la dilemele morale. Dilemele vor aborda tematici
diferite:

2.

Dileme morale

•

liderul de școală în educația incluzivă

•

Specialistul în curriculum sau în evaluare

•

Liderul organizațional

•

Profesorul lider

Lista echipamentelor și materialelor necesare
Vor completa Fișa de lucru ”Dileme morale”
Coli de hârtie, instrumente de scris
Notă pentru formator
Este necesar să se creeze o atmosferă caldă în grup, pentru a
încuraja cursanții să comunice între ei și să se simtă bine
Propunere de timp: 15 min
Notă pentru formator:
Este necesar ca în timpul activității să fie atent la feedback-ul oferit
de cursanți.
3.

Cursanții vor lucra în grupuri pentru a argumenta rolul eticii

din perspective diferite ale liderului educațional. Vor completa
Fisa de lucru ” Rolul eticii în formarea liderului educațional”
Formatorul va fi tot timpul calm, prietenos, fără a face comentarii
și replici ironice
Lista echipamentului și materialelor necesare
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Fisa de lucru ” Rolul eticii în formarea liderului educațional”
instrumente de scris
Propunere de timp: 10 min
Notă pentru formator
Formatorul trebuie să conducă discuția și să încurajeze procesul
de argumentare

3. Rolul eticii în
educație
Descrierea activităților de învățare/ Metode
1. Denumirea sesiunii
Activitate introductivă
Ce înseamnă dezvoltarea
morală ?Etica teoretică,
etica practică

Activitate introductivă
Prima activitate îi familiarizează pe cursanți cu cele mai importante
concepte relaționate cu dezvoltarea morală, etică, principii etice și
dileme morale.
Formatorul introduce termenii cheie și le cere participanților să-i
explice, bazându-se pe cunoștințele lor anterioare
Participanții completează cerințele în timp ce Formatorul explică
prezentarea PPt
Participanții primesc coli de hârtie cu fișa 1, pentru a caracteriza
fiecare dintre stadiile dezvoltării morale din teoria lui Kohlberg.
Formatorul explică teoria lui Kohlberg despre dezvoltarea morală și
relaționează diferitele teorii etice cu valorile sau principiile
corespunzătoare.
Lista echipamentului și materialelor necesare
Formulare listate cu fișa de lucru ”Dezvoltarea morală” pentru
fiecare participant.
Instrumente de scris
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Proiector și laptop
Propunere de timp: 10 minutes
Note pentru formator
Explică stadiile din teoria lui Kohlberg asupra dezvoltării morale.
Formatorul trebuie să fie atent la înțelegerea cursanților, la starea
lor de bine intelectuală și afectivă
Dileme morale

Descrierea activităților de învățare / Metode
Scopul acestei activități este de a dovedi importanța și eficiența
dilemelor morale în dezvoltarea competenței cursanților în judecata
morală.
Formatorul organizează grupuri de 4-5 cursanți. Fiecare grup
primește un card (Fișa de lucru ”Dileme morale”)
Cerințele sunt aceleași pentru fiecare grup:
Analizați dilema din punctul de vedere al profesorului și al
directorului.
Despre ce este vorba în dilemă? (din perspectiva profesorului / din
perspectiva directorului?
Care sunt principiile (normele) secundare care sunt în conflict?
Cum le prioritizați? De ce?
Discutați în grup și găsiți o soluție din punctul de vedere al
profesorului și din cel al directorului.
Ce tip de dilemă este din perspectiva directorului?
Grupurile vor rezolva cerințele și soluțiile vor fi prezentate pentru
întreaga clasă.
Propunere de timp: 20 minute
Lista materialelor necesare:
Carduri de grup cu fișa de lucru ”Dileme morale”
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Instrumente de scris, coli de hârtie
Notă pentru formator:
Coordonează activitatea grupurilor. Îi ajută pe participanți prin
întrebări suplimentare.
Îi încurajează pe participanți să se implice în activitatea de grup,
găsind principiile etice care se confruntă și tipurile de dileme morale
care trebuie să fie rezolvate
Descrierea activităților de învățare/ Metode
Formatorul distribuie cardurile de grup cu fișa de lucru ” Rolul eticii
în educația profesorilor lideri”. Membrii grupurilor sunt rugați să
lucreze

împreună pentru a argumenta rolul eticii în educația și

comportamentul

liderilor

profesorilor.

Formatorul

le

explică

cursanților că fișele lor sugerează criteriile care le ghidează
2.

Rolul eticii în

educația profesorilor
lideri

răspunsurile.
Activitatea se încheie când toate grupurile și-au prezentat
rezultatele.
Propunere de timp: 10 minute
Lista materialelor necesare:
Carduri cu fișa de lucru ”Rolul eticii în educația profesorilor lideri”
pentru fiecare grup
Instrumente de scris
Notă pentru instructor
Conduce activitatea și încurajează procesul de argumentare.

Sfaturi pentru formator

Fiecare activitate are sfaturi specifice pentru formator.
Notă: Formatorul distribuie timpul sesiunii în concordanță cu programul
lui/ ei. Prin urmare el/ea va propune pauzele corespunzătoare.
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Materiale

Atașate separat.

Evaluare

Modulul de instruire va fi evaluat printr-un Kahoot. Codul pentru participanți va fi generat
instantaneu.

Bibliografie

Ferguson, R., Coughlan, T., Egelandsdal, K., Gaved, M., Herodotou, C., Hillaire, G.,
Jones, D., Jowers, I., Kukulska-Hulme, A., Mcandrew, P., Misiejuk, K., Ness, J., Rienties,
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Fișa de lucru

Nume: Leadership informal
Materiale: scaune
Număr de participanți: între 15-20

Grup țintă: profesori, manageri educaționali, alți specialiști din educație
Timp necesar: cel puțin 15 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Participanții împărțiți în grupe de lucru vor citi studiile de caz și
vor încerca să răspundă la întrebările care decurg
Scop:
•

Pentru ca participanții să poată înțelege cine poate fi lider informal

•

Fiecare participant va putea descoperi ce-i face pe oameni speciali,

atunci când devin lideri informali
•

Fiecare va putea, de asemenea, să prezinte dea exemple din

propriul colectiv, cu privire la acești lideri
Descrierea metodei:
Leadership informal: Fii la serviciu persoana pe care ceilalți o privesc
DE SUSAN LAHEY

Recent am vorbit cu un prieten despre situația sa de muncă. A lucrat în
două școli cu adrese diferite. În prima locație, a avut o colegă de serviciu și
prietenă, Marion, care a făcut totul distractiv. Ea nu avea nicio autoritate
formală, dar toată lumea se uitat la ea. Când cineva a fost în nevoie, Marion
s-a angajat și i-a dat o mână de ajutor. S-a împrietenit cu toată lumea și a
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observat lent obiceiurile enervante ale colegilor de muncă. Și a fost mereu
pregătită pentru o aventură în afara muncii.
„De atunci nu a mai existat nimeni așa”, a spus prietenul meu.
Așadar, am postulat: „Cum ar fi dacă ai deveni tu acea persoană?” Acesta a
fost un gând nou pentru amândoi și ar fi nevoie de niște reflexții.

Marion a fost un lider informal eficient - cineva care nu are o autoritate
formală, dar are o influență enormă. Toată lumea știe cine este și majoritatea
oamenilor vor să se apropie de ea. Oamenii ascultă ce spune și urmăresc cum
se comportă, astfel încât liderul informal să stabilească tonul unei echipe sau
al unei divizii. Un bun lider informal poate transforma cultura și experiența
de a lucra într-un loc dat. Aceeași influență o are și un lider informal negativ
- un reclamant sau o persoană conflictuală. Aceasta este partea întunecată a
conducerii informale.

Întrebări de discuție:
1. Cine poate deveni un lider informal? Cum poți face asta?
2. Ești pregătit să devii un lider informal? Cum te pregătești pentru asta?
3. Care sunt pașii (în țara dvs.) pentru a deveni un lider formal?
4. Este important pentru tine? De ce?

Bibliografie
https://relate.zendesk.com/articles/informal-leadership-person-work-others-look/, accesat în 22 februarie 2020
This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."

MODULE 1 A
2018-1-PL01-KA201-050605

Fișa de lucru
Nume: ” Reguli de brainstorming”
Materiale: foi de hârtie, creioane
Număr de participanți: între 15-20

Grup țintă: profesori, învățători, educatori, manageri educaționali, alți
specialiști din
Timpul necesar : cel puțin 30 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Înainte de a începe orice sesiune de brainstorming eficientă,
trebuie stabilite reguli de bază. Aceasta nu înseamnă că limitele sunt
stabilite atât de strâns încât nu poți să te distrezi sau să fii creativ. Înseamnă
că a fost stabilit un cod de conduită pentru interacțiunile persoană cu
persoană. Atunci când este încălcat acest cod de conduită, oamenii
încetează să fie creativi.
Scop: pentru ca participanții
- să identifice calitățile liderilor profesorilor
- să înțeleagă cum să construiești aceste calități.

Descrierea metodei
Regulile de brainstorming care trebuie respectate:
1. Nicio idee nu este stupidă sau nulă
2. Nimeni nu critică ideile altor persoane
3. Construiți pe ideile altor oameni
4. Primul accent este pe calitate
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5. Nimeni nu este ironizat sau ridiculizat
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Fișa de lucru
Nume: ”Exercițiu de autocunoaștere”
Materiale: foi de hârtie, creioane
Număr de participanți: între 15-20
Grup țintă: profesori, învățători, educatori, manageri educaționali, alți
specialiști din
Timpul necesar : cel puțin 15 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Este necesar să se citească fiecare afirmație și să se aleagă cea care
corespunde propriei opțiuni.
Scop:
- pentru ca participanții să-și înțeleagămai bine propriile lor calități;
- pentru a identifica puterea lor și punctele slabe;
- să știe de unde să pornească pentru a-și forma profilul de lider.
Descrierea metodei:
Participanții vor primi chestionarul și-l vor completa
Verificați dacă sunteți un lider sau un manager.i
Citiți afirmațiile de mai jos și încercuiți varianta cu care sunteți de
acord sunteți de acord
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Afirmația

A

B

1. Mă concentrez în special pe:

prezent

viitor

2. Sunt preocupat în special de:

stabilitate

schimbare

În conducerea organizației mele...

3. Sunt îngrijorat de lucrurile din scurt

lung

termenul ...:
4. Propriile mele obiective se bazează Nevoile
pe

"teatrul interior

imediate

5. Mă întreb adesea:

"Cum?"

"De ce?”

6. Poziția mea se bazează pe:

autoritate

carisma

7. Negociind cu ceilalți tine să:

controlez

împuternicesc

8. Modul în care comunic tinde spre:

complexitate

simplitate

9. In luarea

deciziilor, de obicei logica

intuiția

folosesc:
10. Îngrijorările mele sunt de ordin:

organizațional social și
organizațional

Dacă majoritatea aserțiunilor acceptate sunt în coloanele B, înseamnă
că aveți tendințe de leader. Dacă majoritatea sunt în coloana A, înseamnă că
sunteți manager. Dacă vi s-a întâmplat de mai multe ori nu știți ce să alegeți,
înseamnă că aveți ambele direcții. Într-o astfel de situație, există
oportunitatea de a vă aduce o contribuție și mai importantă la bunul mers al
organizației dumneavoastră.

i
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Fișa de lucru
Nume: Exercițiu de spargere a gheții: Ce vă aduce la această întâlnirei?
Materiale: scaune
Număr de participanți: între 15-20
Grup țintă: profesori, manageri educaționali, alți specialiști din educație
Timp necesar: cel puțin 15 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Aceasta este o modalitate bună de a începe o întâlnire / atelier /
formare pentru a vedea cum se simt participanții, care ar putea fi
distragerile pe care le aduc cu ei în formare și cât de scăzut / ridicat este
nivelul lor de energie.
Scop:
•

Înregistrarea participanților

•

Toată lumea trebuie să înțeleagă dacă cineva are probleme cu care

se confruntă
•

Fiecare participant va lăsa deoparte alte probleme pe perioada

derulării activității
•

Fiecare va putea de asemenea să prezinte partea amuzantă din

propriile vieți în timpul întâlnirii / proiectului.
Descrierea metodei:
Inițierea
Așezati-vă într-un cerc sau semicerc, astfel încât fiecare persoană să se
poată vedea. Rugați-i pe participanți să aibă câteva momente pentru a se
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gândi la ei înșiși: Care este energia lor? În ce s-au implicat în acea zi? Ce
este în mintea lor care nu are legătură cu această întâlnire? Lăsați-i să aleagă
ei ce vor să spună, dar încurajați-i să spună cel puțin un lucru. Explicați-le
că scopul nu este să vă amestecați în treburile personale sau să dezvăluiți
secrete.
Direcții
Fiecare persoană spune pe scurt „pe unde se afla” când au intrat în
întâlnire. De exemplu, "am dormit până târziu astăzi și abia am putut
să mă trezesc.” Sau” am avut probleme cu copilul meu fiind bolnav"
sau "am de făcut un bagaj pentru o călătorie lungă și capul meu este
plin de detalii pe care trebuie să le pregătesc." "Sunt foarte dornic să
mă ocup de toate - am fost izolat cu computerul meu." Mulțumiți
oamenilor pentru că au împărtășit. Rugați-i să încerce să dea drumul
la situațiile și gândurile lor exterioare pe toată durata acestei
întâlniri, să nu se mai gândească la ceea ce urmează. Invitați -i să
vorbească mai târziu dacă au nevoie de sprijin din partea altor
membri ai echipei.
Dezbatere
La sfârșitul ședinței / proiectului sau când planificați următoarea, întrebați
participanții dacă acea activitate introductivă a fost utilă și dacă grupul ar
dori să o facă înainte de fiecare formare.
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https://www.sessionlab.com/methods/what-are-you-bringing-to-the-meeting
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Fișa de lucru
Nume: Philips 6-6.
Materiale: foi de hârtie, creioane

Număr de participanți: între 15-20
Grup țintă: profesori, învățători, educatori, manageri educaționali, alți
specialiști din
Timpul necesar : cel puțin 15 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Formatorul va folosi metoda Philips 6/6 care constă în alcătuirea
a șase grupuri, cărora li se cere să emită idei noi în șase minute, cu referire
la

cazul

prezentat.

Organizarea

grupului

constă

în

stabilirea

responsabilităților: sunt 4 membri, 1 secretar - care vor scrie ideile care
rezultă din discuție, 1 conducător

de grup care conduce discuțiile și

desemnează concluziile (total 6 membri). Avantajele acestei metode constau
în faptul că facilitează comunicarea, delimitarea unui număr mare de idei
într-o perioadă scurtă de timp; pe de altă parte, stimulează creativitatea și
imaginația tuturor membrilor echipei, precum și cooperarea și concurența
pozitivă.
Scopul:
- să identifice calitățile profesorilor lideri
- de a găsi modalitatea adecvată de a forma aceste calități
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Descrierea metodei:
Formatorul va împărți întregul grup în 2-3 alte grupuri mai mici cu 6
membri și toate aceste grupuri primesc una sau două teme de discuție.
După ce vor afla concluziile, liderii vin în fața întregului grup și vor
prezenta ideile finale despre cum să dezvolte calitățile liderilor

5 Calități de leadership pe care fiecare profesor ar trebui să le posede
De Alisa Bates, PhD

În școală, profesorii au abilități de conducere diferite. Unii s-au
format în acest sens, alții au abilități înnăscute. Profesorii cu experiență au o

combinație de calități de conducere care sunt respectate de elevi, părinți,
colegi și comunitate. Ei pot îndeplini sarcini importante datorită acestei
conexiuni pe care o au cu profesia lor și cu oamenii cu care ajung în
conctact, prin ea.
1. Angajament față de elevi și educatori
Când cineva vorbește despre angajamentul unei persoane de a învăța,

vorbește despre o legătură profundă cu mulți oameni din întreaga
organizație. Școlile își propun să ofere fiecărui student cel mai bun mediu
posibil și instrumente pentru învățare. Ele lucrează cu părinții pentru a
înțelege ce greutăți pot avea elevii în învățare și ce abordări ar putea să
funcționeze cel mai bine cu ei individual. Școlile își motivează profesorii
pentru o mai bună contribuție la structurarea planurilor de lecție și un stil de
predare eficient, pentru a fi cel mai bun educator. Profesorii cu experiență
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sunt, de asemenea, foarte implicați în munca lor, pentru a crea oportunități
educaționale de cea mai înaltă calitate pentru elevii care participă.
A. În ce domenii credeți că se poate implica un profesor, în afara
clasei?
B. Puteți găsi o cale pentru asta?

2. Pasionat de predare și învățare
În calitate de lider, profesorii fac din predare o artă și învață cum să-și
îmbunătățească tehnicile. Ei caută în clasă oportunitățile de a învăța. Plecând
de la întrebarea unui student se poate ajunge la un nou plan de lecție de care
vor beneficia toți elevii. Profesorii nu caută răspunsuri scurte. Ei caută
explicații prin care să prezinte elevilor mai multe concepte și perspective.
Acești profesori își urmăresc colegii și învață din stilurile lor de predare. Ei
cer să fie observați și să li se dea feedback despre cum să procedeze cu elevii
în sala de clasă. Sunt deschiși la sugestii și la încercarea de lucruri noi. Știu
să își regleze rapid stilul.
A. În ce fel de activități ar trebui profesorii implicați, pentru a
îmbunătăți predarea în cadrul organizației?
B. Cum să faci asta?

3. Colaborarea cu ceilalți
Profesorii știu că cea mai bună modalitate de a avea succes este să lucrezi
cu alții pentru a crea un mediu didactic de calitate. Aceștia îi vor căuta pe cei
cu pasiuni similare și vor solicita sprijin de la oameni de la toate nivelurile
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din sistemul școlar. Își păstrează respectul față de ceilalți pentru calitatea lor
înaltă a standardelor de predare și recunosc meritele celorlalți pentru
demersurile lor. Ei știu că nu pot face totul de unii singuri, așa că profesorul
îi caută cei cu abilități adecvate pentru a ajuta și a susține. De asemenea, nuși arogă toate meritele pentru succes, ci îl împărtășesc cu toată echipa cu
care lucrează.
A. Care sunt pașii pentru dezvoltarea acestei colaborări?
B. Care este situația din școala dvs.?

4. Comunicare și raport

Marii profesori sunt foarte buni comunicatori. Ei cunosc cele mai bune
metode de a interacționa cu elevii, părinții, școala și colegii. Sunt pricepuți să
asculte și să respecte opiniile și ideile altora. Profesorii știu să-și comunice
propriile idei, astfel încât ceilalți vor înțelege. Ei caută diferite modalități de
a comunica știind că oamenii sunt receptivi la diverse tehnici.
A. Găsiți unele dintre aceste tehnici pentru a comunica cu alții
B. Cum poți îmbunătăți comunicarea?

5. Îmbrățișarea schimbării
De-a lungul carierei fiecărui cadru didactic, vor apărea o serie de
schimbări. Profilul clasei poate fi diferit de la an la an. Materialele utilizate
în clasă se schimbă. Administrarea și politicile se schimbă. Un mare
profesor știe acest lucru și anticipează schimbarea. Sunt curajoși să încerce
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lucruri noi și nu ezită să facă ajustări până când acestea sunt cât se poate de
eficiente.
Schimbarea oferă profesorilor posibilitatea de a-și îndeplini rolurile și
mai bine. Deci, mai degrabă decât să aștepte până când sunt direcționați, ei
caută modalități de îmbunătățire. Ei știu că nu numai ei înșiși vor fi
beneficiari de acestea, ci și de elevii și școlile cu care lucrează.
A. Ce fel de abordări proactive pentru schimbare ați putea folosi?
B. Ce părere aveți de schimbarea în școală?

Profesorii mari sunt lideri mari
Profesorii care sunt dedicați profesiei lor au calități similare cu liderii
din alte domenii. Nu se gândesc doar la ei înșiși, ci la modul în care
eforturile lor vor produce succes pentru toți cei care fac parte din profesia
lor.

Bibliografie
www.sharetolearn.com/leaders-link/5-school-leade, accesat în 15.02.2020
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Fișa de lucru
Nume: ” Studiul de caz nr. 1”
Materiale: foi de hârtie, creioane
Număr de participanți: între 15-20
Grup țintă: profesori, învățători, educatori, manageri educaționali, alți
specialiști din
Timpul necesar : cel puțin 15 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Este necesar să se citească textul și să se discute cerințele
acestuia.
Scop: pentru ca participanții
- să înțeleagă diferențele dintre profesori și lideri;
- să identifice calitățile profesorilor lideri
- să înțeleagă cum să formezi aceste calități.

Descrierea metodei
Participanții primesc cazul de studiu pentru a-l citi timp de 5 minute.

Venisem să vizitez această școală medie inovatoare, mai ales interesată să
aflu cum au fost luate deciziile. După ce m-am angajat cu un profesor într-o
conversație, am întrebat-o: „V-ați asuma conducerea pentru această școală?”
În mod clar, întrebarea a iritat-o și a enervat-o. Răspunsul ei a tradat acest
lucru și s-a manifestat enervată față de mine. Mai important, cuvintele acestui
profesor identifică și agravează o problemă foarte dureroasă a profesiei
noastre. „Sunt doar profesor!”

Pornind din acest punct, care este diferența dintre a fi „doar profesor”
și „a fi profesor lider”?
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Bibliografie:
Richard H. Ackerman, Sarah V. Mackenzie. (2007) Uncovering
Leadership Teacher: Essays and Voices From the Field. Corwin Press, A Sage
Publication, p.9
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Fișa de lucru
Nume: ” Studiul de caz nr. 2”
Materiale: foi de hârtie, creioane
Număr de participanți: între 15-20
Grup țintă: profesori, învățători, educatori, manageri educaționali, alți
specialiști din
Timpul necesar : cel puțin 15 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Este necesar să se citească fiecare caz și să se discute problemele
de apărute, din diverse perspective.
Scop:
- pentru ca participanții să cunoască ce exerseze interpretarea
problemelor din diferite roluri;
- pentru a putea operaționaliza aceste concepte.

Descrierea metodei
Unul dintre elevii clasei pe care o predați nu numai că nu participă la
activitatea din clasă, ci și perturbă constant climatul clasei. În discuțiile de
grup vorbește tare, dominator, negativist refuză să se implice, să asculte și să
colaboreze. Admite că este un copil care poate face față cerințelor lecției. Din
păcate, este atât de enervant încât a ajuns să vă streseze, într-un mod care
întunecă tot timpul din imaginea acelei clase.
Având în vedere conflictele care apar în clasă, s-ar părea că cea mai
simplă soluție ar fi mutarea elevului la o altă clasă sau la o altă școală.
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Întrebări:
1. Analizați situația și încercați să găsiți cauzele posibile ale
comportamentului elevului.
2. Credeți că dvs., ca profesor, ați greșit undeva?
3. Puteți găsi o altă soluție, în afara de a-l muta pe elev în altă
clasă/școală?
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Fișa de lucru
Nume: Evaluare modul
Materiale: foi de hârtie, creioane
Număr de participanți: între 15-20
Grup țintă: profesori, învățători, educatori, manageri educaționali, alți
specialiști din
Timpul necesar : cel puțin 15 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Este necesar să se citească fiecare afirmație și să se aleagă cea care
corespunde propriei opțiuni.
Scop:
- să identifice punctele tari și slabe ale formării
- pentru a evidenția ceea ce nu a fost înțeles și ceea ce nu a fost adecvat
Descrierea metodei:
După ce toată lumea a completat fișele de evaluare, rezultatele vor fi
centralizate. Zona cu cea mai mare densitate de răspunsuri va reprezenta
calificarea obținută de sesiunea de instruire.
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Sunt entuziasmat
Mi-a placut

Entuziasm

A fost O.K.
Nu mi-a
placut
A fost
foarte rău
N-am

N-am

Am

Am

Am

învățat

învățat

învățat

învățat

învățat

nimic

prea

un pic

multe

mult

foarte
mult

Învățare

Formatorul va trage concluzia finală și va mulțumi participanților pentru
implicarea lor.

Bibliografie:
1. Bryan Weber. Enthusiasm & Learning Chart, on
https://slideplayer.com/slide/764837/, accessed in 25.03.2020
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Număr

MODUL 1 B
Etica liderilor educaționali

Titlul modulului

Ce înseamnă dezvoltarea morlă ? Etica teoretică, etica practică, rolul
eticii în educație
Scopul modulului este să introducă cititorul în
comportamentului etic al viitorilor lideri educaționali.

problema

Prima idee este centrată pe conceptul de dezvoltare morală.
Caracterizăm etapele dezvoltării morale din perspectivă
construcitvistă.
Temă / Scurtă descriere

Apoi are loc o discuție despre etica teoretică și etica practică în
programele de pregătire ale liderilor educaționali. Diferite teste și
soluționarea unor dileme morale vor completa activitățile.
O analiză a importanței eticii în activitatea liderilor educaționali
reprezintă o altă idee care va orienta workshopul nostru.
In modulul de pregătire vor fi implicați:

Grupuri țintă

Scopuri ale formării

Profesori din școli primare, școli secundare și licee
Directori de școli
Consilieri școlari și alți experți în educație
Cercetători în educație
Formatori de profesori
Factori decizionali în sistemul educațional
Până la sfârșitul activității toți participanții vor:
-identifica diferențele între etica teoretică și etica practică
- soluționa teste etice contextualizate pe teme de educație
- rezolva dileme morale ordonând principii morale pe baza unor
criterii
diferite
Participanții vor exersa abilități practice care vor susține capacitatea
lor de a îndeplini roluri ale liderilor profesorilor tratând:
Dileme organizaționale
Dileme ale profesorului hibrid
Dileme ale profesorului lider
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Dileme ale educației incluzive

Denumirea sesiunii
1. Ce înseamnă
dezvoltarea
morală?
Etica teoretică,
etica practică

Descrierea activităților de învățare/ Metode
1. Incepem ativitatea cu un ghid anticipativ, cerând participanților
să explice semnificația teremnilor cheie ai dezvoltării morale:
dezvoltare morală
etică, principii etice,
dileme morale
Apoi urmează o scurtă prezentare ppt despre termenii cheie
discutați
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Pentru a prezenta subiectele sunt necesare un video-proiector, un
laptop
și un ecran
Prezentare ppt: Dezvoltare morală, Etică, Principii morale,
Dileme
morale
Fișa 1. Termeni cheie despre dezvoltarea morală și semnificația
lor
Timp propus: 10 min.

2. Dileme morale

2. Organizați în grupuri participanții vor analiza dileme morale
pentru a identifica principiile lor etice de bază. Vor căuta de
asemenea soluții la dilemele morale
Dilemele vor aborda tematici diferite:
•
liderul de școală în educația inclizivă
•
Specialistul în curriculum sau în evaluare
•
Liderul organizațional
•
Profesorul lider
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Vor completa Fișa 2 Dileme morale
Coli de hârtie
Instrumente de scris
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Notă pentru formator
Este necesar să se creeze o atmosferă caldă în grup, pentru a
încuraja
cursanții să comunice între ei și să se simtă bine
Propunere de timp: 15 min.
Notă pentru formator:
Este necesar ca în timpul activității să fie atent la feedback-ul
oferit
de cursanți.
3. Cursanții vor lucra în grupuri pentru a argumenta rolul eticii
din perspective diferite ale liderului educațional.
Vor completa Fisa 3. Rolul eticii în formarea liderului
educațional
3. Rolul eticii în
educație

Formatorul va fi tot timpul calm, prietenos, fără a face
comentarii și
replici ironice
Lista echipamentului și materialelor necesare
Fișa 3 pentru fiecare grup
instrumente de scris
Propunere de timp: 10 min
Notă pentru formator
Formatorul trebuie să conducă discuția și să încurajeze
procesul de
argumentare
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Descrierea activităților de învățare/ Metode
1. Denumirea
sesiunii

Activitate introductivă
Prima activitate îi familiarizează pe cursanți cu cele mai importante
Activitate introductivă concepte relaționate cu dezvoltarea morală, etică, principii etice și
dileme morale.
Ce înseamnă
dezvoltarea morală Instrucorul introduce termenii cheie și le cere participanților să-i
?Etica teoretică, etica explice, bazându-se pe cunoștințele lor anterioare
Participanții completează cerințele în timp ce instructorul explică
practică
prezentarea PPt
Participanții primesc coli de hârtie cu fișa 1, pentru a caracteriza fiecare
dintre stadiile dezvoltării morale din teoria lui Kohlberg.
Instrucorul explică teoria lui Kohlberg despre dezvoltarea morală și
relaționează diferitele teorii etice cu valorile sau principiile
corespunzătoare.

1. Dileme morale

Lista echipamentului și materialelor necesare
Formulare listate cu fișa 1 pentru fiecare participant.
Instrumente de scris
Proiector
laptop
Propunere de Timp: 10 minutes
Note pentru formator
Explică stadiile din teoria lui Kohlberg asupra dezvoltării morale.
Instrucorul trebuie să fie atent la înțelegerea cursanților, la starea lor de
bine intelectuală și afectivă
Descrierea activităților de învățare / Metode
Scopul acestei activități este de a dovedi importanța și eficiența dilemelor
morale în dezvoltarea competenței cursanților în judecata morală.
Instructorul organizează grupuri de 4-5cursanți. Fiecare grup primește
un card cu următoarele dileme morale:
1) Există un eveniment de acum 21 de ani care mi-a rămas în amintire.
Am avut o problemă de familie și am cerut secretarului să fiu înlocuit la
ultima oră. Secretarul mi-a spus că nu poate găsi un profesor înlocuitor
și că ar trebui să le spun elevilor să stea în bibliotecă. A doua zi, când am
venit la serviciu, unul dintre profesori m-a întâlnit și m-a întrebat: „Ai
auzit ce s-a întâmplat? Ieri, elevii tăi au avut o luptă în ultima oră, iar
unul dintre ei este internat cu o rană la ochi.” Am fost total șocat și mam simțit responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. Din punct de vedere
legal, nu știu dacă există reguli privind părăsirea școlii înainte de
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sfârșitul zilei. Am avut senzația că ar putea exista o problemă. Acest
eveniment a rămas foarte clar în memoria mea și am decis atunci că, în
viitor, dacă nu sunt sigur de reguli, voi cere întotdeauna clarificări (Rafi,
barbat, 63 ani, coordonator într-un liceu, Shapira-Lishchinsky, 2010).

2) In cealaltă clasă, a existat un băiat pe nume Shuki care a încălcat toate
regulile. Avea zeci de dosare la poliție. Datorită comportamentului său,
profesoara sa din cămin a refuzat să-l aibă în clasa ei. Shuki urma să fie expulzat
din școală. Directorul mi-a cerut să îl iau pe Shuki în clasa mea, explicându-mi
că eram ultima șansă a lui Shuki. În cele din urmă am fost de acord. Shuki s-a
transferat la clasa mea și mi-a promis că se va comporta cum trebuie. Din
păcate, realitatea a fost cu totul alta. A trecut o lună și m-am dus să-l văd la
locul de muncă. Am vorbit cu el. Nu mi-am dat seama la vremea aceea cât de
mult a însemnat această discuție pentru el. El a sfârșit primind cel mai bun
”premiu de recrutare” la sfârșitul pregătirii sale de bază în armată. Sunt
întotdeauna dispusă să dau o a doua șansă și cred în fiecare elev (Ruth, femeie,
55 de ani, pedagog într-un liceu).(Shapira-Lishchinsky, 2010)
3) Ca profesor de educație specială îi scot pe elevi din clasă pentru lecții
particulare. În acea zi, în timp ce eram în lecția mea privată cu un anumit elev,
restul clasei a avut o lecție de muzică în timpul căreia au distrus proprietatea
școlii. Profesorul de muzică a transmis numele principalilor elevi problemă,
inclusiv numele elevului care a fost alături de mine. Directorul i-a suspendat
pe elevi. Mama acelui elev l-a sunat pe director și i-a spus că în timpul
incidentului, fiul ei a fost cu mine. Directorul nu s-a deranjat să verifice
discutând cu mine și a spus că probabil l-am lăsat să iasă cu 15 minute înainte
de încheierea lecției. A doua zi am vorbit cu profesorul de muzică și el a
recunoscut că ar fi putut greși. Apoi, directorul m-a sunat pentru o discuție și
mi-a spus că a simțit că nu am fost loial când am avut conversații cu mama
aceea. Eram un professor tânăr la acea vreme. Evenimentul a fost atât de
supărător. Drept urmare, am decis să fiu mai atent cu nevoile colegilor mei
(Miri, femeie, 29 de ani, profesor de educație specială într-o școală secundară.
(Shapira-Lishchinsky, 2010)
4) Coordonatorul mi-a cerut să abordez o nouă unitate de studiu. Două luni
mai târziu, la o ședință de personal, a înmânat o broșură despre noua unitate
de studiu pe care am dezvoltat-o, dar și-a pus numele pe ea în loc de numele
meu. Pentru un timp, m-am învârtit, fără să știu ce să fac. Mi-a fost teamă să
mă confrunt cu ea și să o jenez. La urma urmei, am fost colege. Acum îmi pare
rău, pentru că în cele din urmă, cred că ar fi trebuit să spun ceva. Astăzi aș fi
acționat diferit pentru că cred că, dacă consideri că ți s-a făcut o nedreptate, ar
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trebui să vorbești deschis despre aceasta (Rona, femeie, 35 de ani, profesoară la
un liceu). (Shapira-Lishchinsky, 2010)
(Rollan, 2018)
5.Când mama lui Amre a ajuns să-și înscrie fiul, erau doar trei studenți în
grupul de dimineață, dintre care unul avea autism, altul provenea dintr-o
familie cu venituri mici și un al treilea nu avea nicio nevoie specială identificată.
Întrucât exista deja un copil cu tulburare a spectrului autist (ASD) printre cei
trei elevi, se credea că nu ar fi fost capabili să includă mai mulți copii cu
dizabilități în acel moment, decât dacă ar fi atras mai mulți elevi fără nevoi
speciale identificate la centru. Principiul proporției 20/80 a fost explicat mamei
lui Amre și i s-a sugerat să ia în considerare înscrierea lui după ce mai mulți
elevi vor intra în centru. Cu toate acestea, mama a reacționat dur; auzise prea
multe refuzuri în trecut. Mama a explicat că lui Amre i s-a refuzat întotdeauna
dreptul de a participa la o grădiniță obișnuită și apoi la școală, din cauza
dificultăților de comportament. Apoi a încercat mai multe școli private scumpe,
susținând că este gata să plătească orice taxă pentru ca fiul ei să fie plasat întro școală; cu toate acestea, școlile private au respins solicitarea. Când a ajuns în
centru, se simțea deja disperată și singură și aproape că a început să plângă, în
timp ce o presa agresiv pe profesoara, director al centrului, să o înscrie pe Amre.
Atunci când mama și-a încheiat discursul, conducătoarea centrului s-a simțit
confuză și nedumerită și a început să reevalueze principiul proporției, deși atât
menținerea, cât și înlăturarea lui ar fi atras propriile riscuri. (Rollan, 2018)
6)Ricky Johnson era cunoscut ca un bătăuș în școală. În cursul anului școlar,
mai mulți elevi au suferit din cauza comportamentului său agresiv. Într-o zi
anume, în timpul prânzului, Ricky a decis că va provoca fiecare băiat din clasa
sa la o luptă fizică. El a început să dea peste câțiva dintre colegii săi de clasă și
să-i lovească în stomac. Din păcate pentru Ricky, domnul Washington, agentul
de pază al școlii, a fost martor la comportamentul său și a putut să-l oprească
înainte să lovească un alt elev. Domnul Washington l-a adus pe Ricky lovind
cu piciorul și țipând, la biroul principal unde a fost primit de asistenta școlii și
consilierul de îndrumare. În timp ce se afla în biroul asistentei, Ricky a
continuat să urle, afirmând că domnul Washington l-a ținut la pământ și i-a
permis unui alt elev, (John Petterson) să-l lovească în stomac. Consilierul de
îndrumare l-a localizat imediat pe Joan și l-a întrebat despre incident. John a
confirmat afirmația lui Ricky și a declarat că domnul Washington i-a dat
permisiunea să-l lovească pe Ricky în stomac în timp ce îl ținea. În mijlocul
acestui incident, doamna Henry, directoarea școlii, a sosit și imediat consilierul
și asistenta medicală i-au prezentat situația. Fără a pierde un minut, doamna
Henry a vorbit cu toate părțile implicate. (Shapiro, Stefkovici, 2011)
Cerințele sunt aceleași pentru fiecare grup:
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Analizați dilema din punctul de vedere al profesorului și al directorului.
Despre ce este vorba în dilemă? (din perspectiva profesorului / din perspectiva
directorului?
Care sunt principiile (normele) secundare care sunt în conflict?
Cum le prioritizați? De ce?
Discutați în grup și găsiți o soluție din punctul de vedere al profesorului și din
cel al directorului.
Ce tip de dilemă este din perspectiva directorului?
Grupurile vor rezolva cerințele și soluțiile vor fi prezentate pentru întreaga
clasă.

Propunere de timp: 20 minute
Lista materialelor necesare:
Carduri de grup cu fișa 2.
Instrumente de scris.
Coli de hârtie
Notă pentru formator:
Coordonează activitatea grupurilor. Îi ajută pe participanți prin întrebări
suplimentare.
Îi încurajează pe participanți să se implice în activitatea de grup, găsind
principiile etice care se confruntă și tipurile de dileme morale care trebuie să fie
rezolvate.

Descrierea activităților de învățare/ Metode

3.Rolul eticii în
educația liderilor
profesorilor

Instructorul distribuie cardurile de grup cu fișa 3. Membrii grupurilor sunt
rugați să lucreze împreună pentru a argumenta rolul eticii în educația și
comportamentul liderilor profesorilor. Instructorul le explică cursanților că
fișele lor sugerează criteriile care le ghidează răspunsurile.
Activitatea se încheie când toate grupurile și-au prezentat rezultatele.
Propunere de timp: 10 minute
Lista materialelor necesare:
Carduri cu fișa 3 pentru fiecare grup
Instrumente de scris
Notă pentru instructor
Conduce activitatea și încurajează procesul de argumentare.

Sfaturi pentru formator Fiecare activitate are sfaturi specifice pentru formator.
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Notă: Formatorul distribuie timpul sesiunii în concordanță cu programul lui/
ei. Prin urmare el/ea va propune pauzale corespunzătoare.

Fișe
Există fișe diferite–fișele 1,2,3 o prezentare PPt (Dezvoltarea morală- termeni cheie)
Modulul de instruire va fi evaluat printr-un Kahoot. Introducerea codului pentru participanți
va fi generat instantaneu. ?
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Fișa de lucru ”Rolul eticii în formarea liderilor educaționali”

Rolul eticii în educația profesorilor și comportamentul profesionist

Etica teoretică

Etica practică

Etica virtuții
Accent pe
virtuți :
Etica
utilitariană
Accent pe
utilitateprincipiul
celei mai mari
fericiri
Etica
deontologică
Accent pe
datoriile
morale
Etica drept
consecință
Accent pe
consecințe
Etica grujii
Accent pe
grijă,
vulnerabilitate
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Fișa de lucru
Nume: ” Dezvoltare morală”
Materiale: foi de hârtie, creioane
Număr de participanți: între 15-20

Grup țintă: profesori, învățători, educatori, manageri educaționali, alți
specialiști din
Timpul necesar : cel puțin 15 min, în funcție de mărimea grupului
Pregătire: Este necesar să se citească fiecare caz și să se discute problemele
de morală apărute, din diverse perspective.
Scop:

- pentru ca participanții să -și însușească Teoria lui Kohlberg despre
dezvoltarea morală;
- pentru a cunoaște și exersa principiile morale;
- pentru a putea operaționaliza aceste concepte.

Descrierea metodei

Teoria lui Kohlberg despre dezvoltarea morală
Nivel

Treaptă

Caracteristici

Moralitate pre- ”ar putea să fie bine”
convențională

Instrumentalism ,
”ce iese pentru mine”

relații interpersonale
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Moralitate
convențională
Moraliate
postconvențională

”Fata/băiatul bun”
lege și ordine
”contractul social”
Principiile etice
universale

Principiile morale
”Set de valori larg acceptate care ghidează evaluările morale (Beauchamp
and Childress)
Explicați semnificația :

Principiul moral

Semnificație

Respectul pentru
autonomia cuiva
Demnitate
Nefacerea răului
Facerea binelui
Dreptate
Integritate
Vulnerabilitate
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Dilema morală
• un conflict între ceea c ear trebui să fie pentru un anumit motiv și ceea
c ear trebui să fie pentru un alt motiv, care nu pot să fie rezolvate în
termenii unui motiv care surclasează alt motiv ( Yun, 2016).
• o situație în care conținuturile a două sau mai multe elemente
normative sunt intr-adevăr incompatibile sau nu pot fi ordonate. Orice
ar decide agentul să facă ea/el va călca o normă morală (Biasetti, 2014).
Tipuri de dileme morale :
• asimetice – norme sau principii contradictorii (văzute ca motive
normative generale)
• simetrice- motivele conflictuale sunt identice și izvorăsc din același
principiu.
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Număr

Titlul modulului

MODUL 1 B
Etica liderilor educaționali
Ce înseamnă dezvoltarea morlă ? Etica teoretică, etica practică, rolul eticii în
educație
Scopul modulului este să introducă cititorul în problema comportamentului
etic al viitorilor lideri educaționali.
Prima idee este centrată pe conceptul de dezvoltare morală. Caracterizăm
etapele dezvoltării morale din perspectivă construcitvistă.

Temă / Scurtă descriere

Apoi are loc o discuție despre etica teoretică și etica practică în programele
de pregătire ale liderilor educaționali. Diferite teste și soluționarea unor
dileme morale vor completa activitățile.
O analiză a importanței eticii în activitatea liderilor educaționali reprezintă o
altă idee care va orienta workshopul nostru.
In modulul de pregătire vor fi implicați:

Grupuri țintă

Profesori din școli primare, școli secundare și licee
Directori de școli
Consilieri școlari și alți experți în educație
Cercetători în educație
Formatori de profesori
Factori decizionali în sistemul educațional
Până la sfârșitul activității toți participanții vor:
-identifica diferențele între etica teoretică și etica practică
- soluționa teste etice contextualizate pe teme de educație
- rezolva dileme morale ordonând principii morale pe baza unor criterii
diferite

Scopuri ale formării

Participanții vor exersa abilități practice care vor susține capacitatea lor de
a îndeplini roluri ale liderilor profesorilor tratând:
Dileme organizaționale
Dileme ale profesorului hibrid
Dileme ale profesorului lider
Dileme ale educației incluzive

Denumirea sesiunii
1. Ce înseamnă
dezvoltarea
morală?
Etica teoretică,
etica practică

Descrierea activităților de învățare/ Metode
1. Incepem ativitatea cu un ghid anticipativ, cerând participanților să
explice semnificația teremnilor cheie ai dezvoltării morale:
dezvoltare morală
etică, principii etice,
dileme morale
Apoi urmează o scurtă prezentare ppt despre termenii cheie discutați
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Lista echipamentelor și materialelor necesare
Pentru a prezenta subiectele sunt necesare un video-proiector, un laptop
și un ecran
Prezentare ppt: Dezvoltare morală, Etică, Principii morale, Dileme
morale
Fișa 1. Termeni cheie despre dezvoltarea morală și semnificația lor
Timp propus: 10 min.
2. Organizați în grupuri participanții vor analiza dileme morale pentru a
identifica principiile lor etice de bază. Vor căuta de asemenea soluții la
dilemele morale
Dilemele vor aborda tematici diferite:
•
liderul de școală în educația inclizivă
•
Specialistul în curriculum sau în evaluare
•
Liderul organizațional
•
Profesorul lider
2. Dileme morale
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Vor completa Fișa 2 Dileme morale
Coli de hârtie
Instrumente de scris
Notă pentru formator
Este necesar să se creeze o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
cursanții să comunice între ei și să se simtă bine
Propunere de timp: 15 min.
Notă pentru formator:
Este necesar ca în timpul activității să fie atent la feedback-ul oferit
de cursanți.
3. Cursanții vor lucra în grupuri pentru a argumenta rolul eticii din
perspective diferite ale liderului educațional.
Vor completa Fisa 3. Rolul eticii în formarea liderului educațional
Formatorul va fi tot timpul calm, prietenos, fără a face comentarii și
replici ironice
Lista echipamentului și materialelor necesare
Fișa 3 pentru fiecare grup
instrumente de scris
3. Rolul eticii în
educație

Propunere de timp: 10 min
Notă pentru formator
Formatorul trebuie să conducă discuția și să încurajeze procesul de
argumentare
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Descrierea activităților de învățare/ Metode
1. Denumirea sesiunii
Activitate introductivă
Ce înseamnă dezvoltarea
morală ?Etica teoretică,
etica practică

Activitate introductivă
Prima activitate îi familiarizează pe cursanți cu cele mai importante concepte
relaționate cu dezvoltarea morală, etică, principii etice și dileme morale.
Instrucorul introduce termenii cheie și le cere participanților să-i explice,
bazându-se pe cunoștințele lor anterioare
Participanții completează cerințele în timp ce instructorul explică prezentarea
PPt
Participanții primesc coli de hârtie cu fișa 1, pentru a caracteriza fiecare dintre
stadiile dezvoltării morale din teoria lui Kohlberg.
Instrucorul explică teoria lui Kohlberg despre dezvoltarea morală și
relaționează diferitele teorii etice cu valorile sau principiile corespunzătoare.
Lista echipamentului și materialelor necesare
Formulare listate cu fișa 1 pentru fiecare participant.
Instrumente de scris
Proiector
laptop
Propunere de Timp: 10 minutes
Note pentru formator
Explică stadiile din teoria lui Kohlberg asupra dezvoltării morale.
Instrucorul trebuie să fie atent la înțelegerea cursanților, la starea lor de bine
intelectuală și afectivă

1. Dileme morale

Descrierea activităților de învățare / Metode
Scopul acestei activități este de a dovedi importanța și eficiența dilemelor
morale în dezvoltarea competenței cursanților în judecata morală.
Instructorul organizează grupuri de 4-5cursanți. Fiecare grup primește un card
cu următoarele dileme morale:
1) Există un eveniment de acum 21 de ani care mi-a rămas în amintire. Am avut
o problemă de familie și am cerut secretarului să fiu înlocuit la ultima oră.
Secretarul mi-a spus că nu poate găsi un profesor înlocuitor și că ar trebui să le
spun elevilor să stea în bibliotecă. A doua zi, când am venit la serviciu, unul
dintre profesori m-a întâlnit și m-a întrebat: „Ai auzit ce s-a întâmplat? Ieri,
elevii tăi au avut o luptă în ultima oră, iar unul dintre ei este internat cu o rană
la ochi.” Am fost total șocat și m-am simțit responsabil pentru ceea ce s-a
întâmplat. Din punct de vedere legal, nu știu dacă există reguli privind părăsirea
școlii înainte de sfârșitul zilei. Am avut senzația că ar putea exista o problemă.
Acest eveniment a rămas foarte clar în memoria mea și am decis atunci că, în
viitor, dacă nu sunt sigur de reguli, voi cere întotdeauna clarificări (Rafi, barbat,
63 ani, coordonator într-un liceu, Shapira-Lishchinsky, 2010).
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2) In cealaltă clasă, a existat un băiat pe nume Shuki care a încălcat toate regulile. Avea
zeci de dosare la poliție. Datorită comportamentului său, profesoara sa din cămin a
refuzat să-l aibă în clasa ei. Shuki urma să fie expulzat din școală. Directorul mi-a cerut
să îl iau pe Shuki în clasa mea, explicându-mi că eram ultima șansă a lui Shuki. În cele
din urmă am fost de acord. Shuki s-a transferat la clasa mea și mi-a promis că se va
comporta cum trebuie. Din păcate, realitatea a fost cu totul alta. A trecut o lună și mam dus să-l văd la locul de muncă. Am vorbit cu el. Nu mi-am dat seama la vremea
aceea cât de mult a însemnat această discuție pentru el. El a sfârșit primind cel mai bun
”premiu de recrutare” la sfârșitul pregătirii sale de bază în armată. Sunt întotdeauna
dispusă să dau o a doua șansă și cred în fiecare elev (Ruth, femeie, 55 de ani, pedagog
într-un liceu).(Shapira-Lishchinsky, 2010)
3) Ca profesor de educație specială îi scot pe elevi din clasă pentru lecții particulare. În
acea zi, în timp ce eram în lecția mea privată cu un anumit elev, restul clasei a avut o
lecție de muzică în timpul căreia au distrus proprietatea școlii. Profesorul de muzică a
transmis numele principalilor elevi problemă, inclusiv numele elevului care a fost
alături de mine. Directorul i-a suspendat pe elevi. Mama acelui elev l-a sunat pe director
și i-a spus că în timpul incidentului, fiul ei a fost cu mine. Directorul nu s-a deranjat să
verifice discutând cu mine și a spus că probabil l-am lăsat să iasă cu 15 minute înainte
de încheierea lecției. A doua zi am vorbit cu profesorul de muzică și el a recunoscut că
ar fi putut greși. Apoi, directorul m-a sunat pentru o discuție și mi-a spus că a simțit că
nu am fost loial când am avut conversații cu mama aceea. Eram un professor tânăr la
acea vreme. Evenimentul a fost atât de supărător. Drept urmare, am decis să fiu mai
atent cu nevoile colegilor mei (Miri, femeie, 29 de ani, profesor de educație specială
într-o școală secundară. (Shapira-Lishchinsky, 2010)
4) Coordonatorul mi-a cerut să abordez o nouă unitate de studiu. Două luni mai târziu,
la o ședință de personal, a înmânat o broșură despre noua unitate de studiu pe care am
dezvoltat-o, dar și-a pus numele pe ea în loc de numele meu. Pentru un timp, m-am
învârtit, fără să știu ce să fac. Mi-a fost teamă să mă confrunt cu ea și să o jenez. La
urma urmei, am fost colege. Acum îmi pare rău, pentru că în cele din urmă, cred că ar
fi trebuit să spun ceva. Astăzi aș fi acționat diferit pentru că cred că, dacă consideri că
ți s-a făcut o nedreptate, ar trebui să vorbești deschis despre aceasta (Rona, femeie, 35
de ani, profesoară la un liceu). (Shapira-Lishchinsky, 2010)
(Rollan, 2018)
5.Când mama lui Amre a ajuns să-și înscrie fiul, erau doar trei studenți în grupul de
dimineață, dintre care unul avea autism, altul provenea dintr-o familie cu venituri mici
și un al treilea nu avea nicio nevoie specială identificată. Întrucât exista deja un copil
cu tulburare a spectrului autist (ASD) printre cei trei elevi, se credea că nu ar fi fost
capabili să includă mai mulți copii cu dizabilități în acel moment, decât dacă ar fi atras
mai mulți elevi fără nevoi speciale identificate la centru. Principiul proporției 20/80 a
fost explicat mamei lui Amre și i s-a sugerat să ia în considerare înscrierea lui după ce
mai mulți elevi vor intra în centru. Cu toate acestea, mama a reacționat dur; auzise prea
multe refuzuri în trecut. Mama a explicat că lui Amre i s-a refuzat întotdeauna dreptul
de a participa la o grădiniță obișnuită și apoi la școală, din cauza dificultăților de
comportament. Apoi a încercat mai multe școli private scumpe, susținând că este gata
să plătească orice taxă pentru ca fiul ei să fie plasat într-o școală; cu toate acestea, școlile
private au respins solicitarea. Când a ajuns în centru, se simțea deja disperată și singură
și aproape că a început să plângă, în timp ce o presa agresiv pe profesoara, director al
centrului, să o înscrie pe Amre. Atunci când mama și-a încheiat discursul,
This project has been funded with the support from the European Union. This
publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained herein."

Project number: 2018-1-PL01-KA201-050605

conducătoarea centrului s-a simțit confuză și nedumerită și a început să reevalueze
principiul proporției, deși atât menținerea, cât și înlăturarea lui ar fi atras propriile
riscuri. (Rollan, 2018)
6)Ricky Johnson era cunoscut ca un bătăuș în școală. În cursul anului școlar, mai mulți
elevi au suferit din cauza comportamentului său agresiv. Într-o zi anume, în timpul
prânzului, Ricky a decis că va provoca fiecare băiat din clasa sa la o luptă fizică. El a
început să dea peste câțiva dintre colegii săi de clasă și să-i lovească în stomac. Din
păcate pentru Ricky, domnul Washington, agentul de pază al școlii, a fost martor la
comportamentul său și a putut să-l oprească înainte să lovească un alt elev. Domnul
Washington l-a adus pe Ricky lovind cu piciorul și țipând, la biroul principal unde a
fost primit de asistenta școlii și consilierul de îndrumare. În timp ce se afla în biroul
asistentei, Ricky a continuat să urle, afirmând că domnul Washington l-a ținut la pământ
și i-a permis unui alt elev, (John Petterson) să-l lovească în stomac. Consilierul de
îndrumare l-a localizat imediat pe Joan și l-a întrebat despre incident. John a confirmat
afirmația lui Ricky și a declarat că domnul Washington i-a dat permisiunea să-l lovească
pe Ricky în stomac în timp ce îl ținea. În mijlocul acestui incident, doamna Henry,
directoarea școlii, a sosit și imediat consilierul și asistenta medicală i-au prezentat
situația. Fără a pierde un minut, doamna Henry a vorbit cu toate părțile implicate.
(Shapiro, Stefkovici, 2011)
Cerințele sunt aceleași pentru fiecare grup:
Analizați dilema din punctul de vedere al profesorului și al directorului.
Despre ce este vorba în dilemă? (din perspectiva profesorului / din perspectiva
directorului?
Care sunt principiile (normele) secundare care sunt în conflict?
Cum le prioritizați? De ce?
Discutați în grup și găsiți o soluție din punctul de vedere al profesorului și din cel al
directorului.
Ce tip de dilemă este din perspectiva directorului?
Grupurile vor rezolva cerințele și soluțiile vor fi prezentate pentru întreaga clasă.

Propunere de timp: 20 minute
Lista materialelor necesare:
Carduri de grup cu fișa 2.
Instrumente de scris.
Coli de hârtie
Notă pentru formator:
Coordonează activitatea grupurilor. Îi ajută pe participanți prin întrebări suplimentare.
Îi încurajează pe participanți să se implice în activitatea de grup, găsind principiile etice
care se confruntă și tipurile de dileme morale care trebuie să fie rezolvate.
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Descrierea activităților de învățare/ Metode
Instructorul distribuie cardurile de grup cu fișa 3. Membrii grupurilor sunt rugați să
lucreze împreună pentru a argumenta rolul eticii în educația și comportamentul liderilor
profesorilor. Instructorul le explică cursanților că fișele lor sugerează criteriile care le
ghidează răspunsurile.
Activitatea se încheie când toate grupurile și-au prezentat rezultatele.

3.Rolul eticii în educația
liderilor profesorilor
Propunere de timp: 10 minute

Lista materialelor necesare:
Carduri cu fișa 3 pentru fiecare grup
Instrumente de scris
Notă pentru instructor
Conduce activitatea și încurajează procesul de argumentare.

Fiecare activitate are sfaturi specifice pentru formator.
Sfaturi pentru formator
Notă: Formatorul distribuie timpul sesiunii în concordanță cu programul lui/
ei. Prin urmare el/ea va propune pauzale corespunzătoare.

Fișe
Există fișe diferite–fișele 1,2,3 o prezentare PPt (Dezvoltarea morală- termeni cheie)
Modulul de instruire va fi evaluat printr-un Kahoot. Introducerea codului pentru participanți va fi
generat instantaneu. ?
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Structure Modulului de învățare
Număr
Titlul modulului

MODULUL 2
Tipuri de lideri școlari și rolul lor în viața școlară
Scopul acestui modul este de a oferi profesorilor cunoștințele și
abilitățile necesare pentru „Predarea eficientă a liderilor”.
Profesorii de frunte contribuie la ciclul școlar pentru a dezvolta și
menține succesul. Prin urmare, profesorii lideri au multe roluri
prin care îi conduc pe colegi sau elevi. Aceste roluri pot fi grupate
sub zece rubrici conform Harrison, C. și Killion, J. Aceste roluri
sunt:
Furnizor de resurse, specialist în instruire, specialist în
curriculum, suport pentru clasă, facilitator de învățare, mentor, șef
de școală, coach de date, catalizator pentru schimbare, cursant.

Subiectul / Scurtă
descriere

Oamenii folosesc abilități interpersonale în viața lor de zi cu zi
pentru comunicare și interacțiune reciprocă, atât individual, cât și
în grup. În plus, cei care au abilități interpersonale puternice
realizează mai mult în viața lor profesională și personală. Ca
rezultat, se poate deduce că liderii profesorilor cu abilități
interpersonale puternice ar avea mai mult succes în a conduce în
comunitatea lor școlară.
Abilitățile interpersonale care trebuie dezvoltate pentru o predare
eficientă a conducerii pot fi enumerate după cum urmează:
Abilități de comunicare, inteligență emoțională, lucru în echipă,
negociere, persuasiune și abilități de influențare, rezolvarea și
medierea conflictelor, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor.
Aici, aplicațiile vor fi prezentate pentru a îmbunătăți
abilitățile participanților menționate mai jos.
- Competența mediatică
- Alfabetizare informațională, alfabetizare a datelor
- Rezolvarea conflictului
- Abilități de lucru în echipă
- Lucrul cu studenții adulți
Cunoștințele și abilitățile necesare pentru o conducere eficientă a
cadrelor didactice sunt obținute nu numai prin experiența în
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profesia didactică, ci și pot fi dezvoltate prin instruiri despre
conducere.
Profesori de școală primară, școală secundară, profesori de liceu
Managerii școlii
Grupul țintă

Consilieri școlari și alți experți în educație
Cercetători în educație
Formatori de profesori
Factorii de decizie din sistemul educațional

- Subliniați importanța alfabetizării informației / alfabetizării
media în era informației.

- Să poată privi critic resursele utilizate în scopuri
educaționale (activități de predare / învățare, dezvoltare
profesională, luarea deciziilor etc.) în aspectele tehnice,
vizuale, de conținut, de autoritate și pedagogice ale
acesteia.

- Să diferențieze între date și informații.
- Să-și crească capacitatea de a prezenta date într-un mod
aplicabil și funcțional.

- Dezvoltarea disponibilității de a învăța să folosească mai
multe instrumente de colectare și analiză a datelor.

- Furnizarea de informații de bază cu privire la înțelegerea
Scopul formării

celor patru tipuri de date (demografice, percepție, program
și realizarea elevilor)

- Comunicare efectiva
- Disputa demonstrează comportamente compromițătoare în
situații (conflictuale).

-

Consolidarea conștiințet de sine
Înțelegerea strategiilor de soluționare a conflictelor
Identificarea strategiilor de soluționare a conflictelor
Explorarea domeniilor de creștere
Litigii, dobândirea capacității de a rezolva conflictele.
Introducerea termenului de „echipă”, abilități de lucru în
echipă și roluri ale profesorilor și profesorului lider în
lucrul în echipă.

- Să înțelegem cum să folosim abilitățile de lucru în echipă
de către profesorul lider și de către profesori.

- Structurarea unei discuții corecte și clare,
- Oferirea un mediu sigur și fără disconfort
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- Înțelegerea cursanții adulți și a nevoilor acestora pentru o
învățare eficientă

- Furnizarea dezvoltării conținutului și a cunoștințelor
pedagogice ale profesorului.
● Alfabetizare media
Obiective de
invatare /

● Alfabetizarea informațională
● Alfabetizarea datelor

Abilități ale

● Rezolvarea conflictelor

cursanților

● Abilități de lucru în echipă
● Lucrul cu studenții adulți

Numele sesiunii

Descrierea activităților / metodelor de învățare
Formatorul folosește o scurtă prezentare PPT despre
alfabetizarea informațională și alfabetizarea media (IML),
importanța acestor concepte pentru profesorii lideri, în
îndeplinirea rolurilor lor la școală.
Grupurile vor selecta apoi o pagină web și vor completa
formularul pentru evaluarea critică a unui site web.

Partea 1.
Fișa de lucru 2.1

Lista echipamentelor și materialelor necesare

Alfabetizare media- Orice dispozitiv mobil (laptop, tabletă, telefon inteligent etc.) cu
conexiune la internet pe grup, hârtie, creion / pix, proiector
alfabetizare
informațională

Prezentare Power Point
alfabetizare media (IML)

Alfabetizare

informațională

și

Fișă 3.1 Alfabetizare în mass-media - Alfabetizare informațională
Propunerea de timp: 60 de minute
Note pentru formator
După scurta prezentare a instructorului (10 minute), participanții
vor fi împărțiți în grupuri de câte 5 persoane, fiecare grup va
alege un purtător de cuvânt care să reprezinte munca în grup
după activitate. Grupurile vor alege o pagină web și vor
completa următorul formular despre aceasta (15 minute).
Participanții pot alege orice pagină web pe care o folosesc pentru
activități de predare / învățare, pagini web ale instituțiilor lor sau
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autorități educaționale locale sau universități. De asemenea, pot
alege pagini web ale organizațiilor UE. După completarea
formularelor, va exista o parte de discuție în care purtătorii de
cuvânt ai grupurilor vor reprezenta munca pe care au făcut-o (5
minute pe grup). Instructorul sau alte grupuri pot pune întrebări
în timpul discuției.

*******************
Partea a 2a.
Fișa de lucru 2.2
Profesorul lider ca
antrenor de date

Pentru a aprofunda discuția, instructorul poate folosi
următoarele întrebări:
-De ce ai ales acel site web?
-V-ați schimbat părerile despre pagina web după ce ați completat
formularul? De ce?
-Recomandați colegilor dvs. să facă astfel de evaluări? De ce?
-Care va fi primul lucru pe care îl acordați atenție înainte de a
alege o pagină web pe care să o utilizați în activități de predare /
învățare sau în timp ce o recomandați altor profesori?
-Credeți că astfel de evaluări ar trebui făcute pentru utilizarea
altor tipuri de resurse, cum ar fi cărți, articole, planuri de lecție
etc.? De ce?
-Ai alte comentarii?
Discuțiile vor dura 15 minute.
***************************************************************************
Descrierea activităților / metodelor de învățare
Formatorul folosește o scurtă prezentare PPT despre Data
Coaching; date versus informații, tipuri de date, cum să colectăm
și să analizăm date, luând decizii bazate pe date.
Fiecare grup va primi un set de date pentru a analiza și
reprezenta formularele completând fișa 3.2-a.
După aceea, purtătorii de cuvânt ai grupurilor își vor rezuma
activitatea pe formulare și partea de discuție despre prezentare
și activitate.
După partea de discuție, fișa 3.2-b este oferită fiecărui participant
pentru auto-reflecție.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
Orice dispozitiv mobil (laptop, tabletă, telefon inteligent etc.) cu
conexiune la internet pe grup, hârtie, creion / pix, proiector
Informații despre prezentarea Power Point Coach de date
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Fișă 3.2 Liderul profesorului ca antrenor de date
Propunerea de timp: 40 de minute
Note pentru formator
După scurta prezentare a instructorului (10 minute), participanții
vor fi împărțiți în grupuri de câte 5 persoane, fiecare grup va
alege un purtător de cuvânt care să reprezinte munca în grup,
după activitate. Fiecărui grup i se va oferi un set de date de
analizat și reprezentat prin completarea formularelor (Fișa 3.2.2a). (10 minute). După aceea, purtătorii de cuvânt ai grupurilor își
vor rezuma activitatea pe formulare și vor avea o parte de
discuție de 10 minute despre prezentare și activitate.
În partea de discuție, instructorul ar trebui să direcționeze un set
de întrebări pentru a provoca ideile participanților despre
colectarea și organizarea datelor, importanța acordării de decizii
bazate pe date pentru conducerea profesorului. Exemplele
acestor întrebări sunt listate ca:
- Ce tipuri de date sunt colectate de profesori la școală?
- Care sunt cele mai frecvente modalități folosite de profesori
pentru a colecta date?
- Ce părere ai despre schimbul de date colectate la școală?
- Care sunt avantajele luării deciziilor bazate pe date?

Conform răspunsurilor date de participanți, numărul de
întrebări ar putea fi mărit.
După partea de discuție, fișa 3.2-b este oferită fiecărui participant
pentru a-i face să-și vadă auto-reflecțiile. Vor avea 5 minute
pentru a completa formularele.
**************************************************************************
Descrierea activităților / metodelor de învățare
********************
Partea a3a.
Fișa de lucru 2.3
Strategii de

Formatorul folosește chestionarul ”Care este strategia dvs. de
soluționare a conflictelor” și o prezentare PPT despre ”Strategia
de soluționare a conflictelor.”
Lista echipamentelor și materialelor necesare
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rezolvare a
conflictelor

Videoproiector, laptop și foi, creioane
Prezentare Power Point ”Strategii de rezolvare a conflictelor”
Fișa de lucru 3.3 Strategii de rezolvare a conflictelor pentru fiecare
participant
Propunerea de timp: 30 de minute
Note pentru antrenor
Este necesar să aveți o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
participanții să comunice între ei și să se simtă bine.
Formatorul întreabă participanții „Care este strategia dvs. de
soluționare a conflictelor?” și le cere să completeze chestionarul.
Aceștia vor completa chestionarul 3.3 ”Care este strategia dvs. de
soluționare a conflictelor?” în 5 minute.
Apoi li se cere să își scrie scorurile pe „Tabelul de scor” în
conformitate cu directiva. Li se cere să calculeze totalul pentru
fiecare categorie. Li se cere să scrie cel mai mic scor și al doilea cel
mai mic scor.
Formatorul folosește apoi o prezentare PPT privind „Strategia de
soluționare a conflictelor”. După terminarea prezentării,
participanții vor completa „Formularul de autoevaluare”.
Participanții sunt rugați să scrie 3 sugestii pe formularul de
autoevaluare cu privire la stilurile lor dominante pentru a-și
îmbunătăți abilitățile de soluționare a conflictelor. Participanții
vor putea să-și împărtășească scrierile cu grupul dacă doresc.
Formatorul va fi tot timpul calm, prietenos, fără comentarii și
răspunsuri ironice.
*************************************************************************

*********************

Descrierea activităților / metodelor de învățare

Începem această sesiune cu o prezentare care conține informațiile
Partea a 4a.
necesare despre echipă, abilitățile de lucru în echipă și rolurile
profesorilor și liderului profesorului în lucrul în echipă. Apoi, este
Fișa de lucru 2.4
oferit cursanților un punct nevralgic, cerându-le să ofere sugestii
Cunoașterea
abilităților de lucru de soluții proprii. La pasul următor, este utilizat lucrul în echipă
pentru a ajunge la o soluție cu participarea tuturor și a
în echipă
profesorului lider, precum și a managementului liderului
profesor. La final, se aplică o întrebare de evaluare pentru a
monitoriza dacă activitatea atinge, sau nu, obiectivele identificate.

Lista echipamentelor și materialelor necesare
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1. Flipchart pentru a scrie sugestii ale tuturor participanților.
2. Hârtie albă, foi, instrumente de scris.
3. Pentru a prezenta subiectele, este necesar un video-proiector,
un laptop și un ecran.
4. Prezentare PPT: ”Condu echipa și fii parte a echipei”.
5. Fișa de lucru 3.4. ”Conduceți echipa și faceți parte din echipă”.
6. Exemplu de imagine; pentru a reflecta punctul nevralgic.
7. Conexiune la internet pentru livrarea chestionarului de
evaluare prin formular Google.
Propunerea de timp: 30 de minute
Note pentru formator
Este necesar să aveți o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
cursanții să comunice reciproc și să resimtă de bună dispoziție.
**************************************************************************
Descrierea activităților / metodelor de învățare

*********************
Partea a 5a.
Fișa de lucru 2.5

Sesiunea începe cu o prezentare care conține cunoștințele și
abilitățile profesorului lider care lucrează cu cursanți adulți și este
prezentat un studiu de caz, apoi cursanții sunt împărțiți în
grupuri. Întrebările asociate cazului de studiu au răspuns în
grupuri. În cele din urmă se încearcă să se ajungă la soluții
comune.

Studiu de caz
Lucrul cu studenți Lista echipamentelor și materialelor necesare
adulți
1. Flipchart pentru a scrie răspunsurile tuturor grupurilor.
2. Hârtie albă, foi, creioane colorate

3. Prezentare PPT: Studiu de caz „Lucrul cu studenții adulți”
4. Prospect 3.5. Studiu de caz „Lucrul cu studenții adulți”
Propunerea de timp: 20 de minute
Note pentru formator
Este necesar să aveți o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
cursanții să se comunice reciproc și să se simtă de bună
dispoziție.
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Fișe de lucru
Sunt diferite fișe de lucru 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 și 2.5 pentru MODULUL 2

Bune practici
Există fișiere separate.
Evaluare
La sfârșitul MODULULUI 3, va avea loc o activitate de evaluare online. Participanții
vor vizita: www.menti.com și intructorul le va da un cod pentru a intra. Instructorul
va pregăti o prezentare menti, un exemplu poate fi găsit în acest link:

https://www.mentimeter.com/s/f319ba8c606a2f451528a510c2bbcfd9/d13
c098e8bb6
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Fișa de lucru 2.1.
TIPURI DE LIDERI EDUCAȚIONALI ȘI ROLUL LOR ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ
Nume: Alfabetizare informațională / Abilități de alfabetizare mediatică pentru rolurile de
lider didactic
Materiale: Orice dispozitiv mobil (laptop, tabletă, telefon inteligent etc.) cu conexiune la
internet pe grup, hârtie, creion / pix, proiector
Număr de participanți: Între 15-20
Grup țintă: Profesori, personalul administrației școlare, oricine este implicat în predare
Timp cerut: 60 de minute (detaliate în partea Descrierea metodei)
Pregătire: fără
Scop: O scurtă prezentare despre alfabetizarea informațională și alfabetizarea media,
importanța acestor concepte pentru liderii profesorilor în îndeplinirea rolurilor lor la școală.
Obiective:
-Să sublinieze importanța alfabetizării informației / alfabetizării media în era informației.
-Să poată critica resursele utilizate în scopuri educaționale (activități de predare / învățare,
dezvoltare profesională, luarea deciziilor etc.) în aspectele tehnice, vizuale, de conținut, de
autoritate și pedagogice ale acestuia.
Descrierea metodei:
După scurta prezentare a instructorului (10 minute), participanții vor fi împărțiți în grupuri
de câte 5 persoane, fiecare grup va alege un purtător de cuvânt, care să reprezinte munca în grup
după activitate. Grupurile vor alege o pagină web și vor completa următorul formular despre
aceasta (15 minute). După completarea formularelor, va exista o parte de discuție în care
purtătorii de cuvânt ai grupurilor vor prezenta munca pe care au făcut-o (5 minute pe grup).
Instructorul sau alte grupuri pot pune întrebări în timpul discuției.
Pentru a aprofunda discuția, instructorul poate folosi următoarele întrebări:
-De ce ai ales acel site web?
-V-ați schimbat părerile despre pagina web după ce ați completat formularul? De ce?

MODULUL 2
2018-1-PL01-KA201-050605

-Recomandați colegilor dvs. să facă astfel de evaluări? De ce?
-Care va fi primul lucru pe care îl acordați atenție înainte de a alege o pagină web pe care să
o utilizați în activități de predare / învățare sau în timp ce o recomandați altor profesori?
-Credeți că astfel de evaluări ar trebui făcute pentru utilizarea altor tipuri de resurse, cum ar
fi cărți, articole, planuri de lecție etc.? De ce?
-Ai alte comentarii?

Discuțiile vor dura 15 minute.
GRUPUL NR.: ……………. DATA:… ... / ……. / 2020

FORMULAR DE EVALUARE CRITICĂ A UNUI SITE WEB:

Ce browser web utilizați? (Chrome, Explorer, Safari, etc. etc.)
……………………………………………………………………………..…………
Care este adresa URL a paginii Web pe care o evaluați?
……………………………………………………………………………………… ..
Care este numele site-ului?
…………………………………………………………………………………………
Partea 1: Aspecte tehnice și vizuale ale paginii
Când vă uitați la întrebările de mai jos, puneți un X în coloana da sau nu pentru
fiecare.
1.1 Durează mult timp încărcarea paginii?
1.2 Ortografia și gramatica sunt corecte pe pagină?
1.3 Există titluri și subtitluri pe pagină?

DA NU
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• Dacă da, sunt de ajutor?
1.4 Pagina este semnată de autor?
1.5 Este inclusă adresa de e-mail a autorului?
1.6 Există o dată pe pagină care să vă indice când a fost actualizată ultima dată?
• Dacă da, este actual?
1.7 Este formatul paginii standard și lizibil cu browserul dvs.?
1.8 Există pe hartă o hartă a imaginii (grafic mare cu clicuri cu hyperlinkuri)?
1.9 Pe paginile suport, există un link înapoi la pagina principală?
1.10 Linkurile sunt clar vizibile și adnotate sau explicative?
Partea 2: Conținut

DA NU

Când vă uitați la întrebările de mai jos, puneți un X în coloana da sau nu pentru
fiecare.
2.1 Titlul paginii este indicativ pentru conținut?
2.2 Scopul paginii este indicat pe pagina de pornire?
2.3 Pagina include data la care a fost creată?
2.4 Dacă nu există o dată, informațiile par a fi actuale?
2.5 Informațiile găsite pe pagină sunt utile scopului dvs.?
2.6 V-au condus informațiile către alte surse, atât tipărite, cât și web, care au fost
utile?
2.7 Este inclusă o bibliografie a surselor tipărite?
2.8 Informațiile apar părtinitoare? (Unilateral, critic față de punctele de vedere
opuse etc.)
2.9 Informațiile contrazic ceva ce ați găsit în altă parte?
2.10 Majoritatea imaginilor completează conținutul paginii?
Partea 3: Autoritate

DA NU

Când vă uitați la întrebările de mai jos, puneți un X în coloana da sau nu pentru
fiecare.
3.1 Who created the page?

………………………………………………………………………………………
3.2 Cu ce organizație este afiliată persoana?
……………………………………………………………………
3.3 Efectuați un link: comanda într-un motor de căutare pentru a vedea cine face
link către această pagină. Puteți spune dacă alți experți în domeniu consideră că
aceasta este o pagină de încredere?
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3.4 Domeniul paginii (k12, edu, com, org, gov) vă influențează evaluarea?
3.5 Dacă faceți o căutare în grupurile de știri (adică Grupuri Google) pentru
creatorul paginii, găsiți vreo informație care să demonstreze că autorul paginii
web este expert în domeniu?
Partea 4: Pedagogie
Când vă uitați la întrebările de mai jos, puneți un X în coloana da sau nu
pentru fiecare.
4.1 Informațiile de pe această pagină aderă la principiile de predare bazate
pe cercetare?
4.2 Informațiile de pe această pagină oferă informații despre cele mai bune
practici replicabile?
4.3 Informațiile de pe pagină furnizează linkuri către standardele
profesionale de predare?

DA

NU Nu se
aplica
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TIPURI DE LIDERI EDUCAȚIONALI ȘI ROLUL LOR ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ

Fișa de lucru 2.2-a, 2.2-b

Nume: Profesorul lider ca și coach de date la școală
Materiale: Orice dispozitiv mobil (laptop, tabletă, telefon inteligent etc.) cu conexiune la
internet pe grup, hârtie, creion / pix, proiector
Număr de participanți: Între 15-20
Grup țintă: Profesori, personalul administrației școlare, oricine este implicat în predare
Timp cerut: 40 de minute (detaliate în partea Descrierea metodei)
Pregătire: O scurtă prezentare despre coordonarea datelor; date versus informații, tipuri de
date, cum să colectăm și să analizăm date, luând decizii bazate pe date.
Obiective:
- Pentru a face diferența între date și informații.
- Pentru a crește capacitatea de a prezenta datele într-un mod aplicabil și funcțional.
- Să dezvolte disponibilitatea de a învăța să folosească colectarea mai multor date și
instrumente de analiză.
- Pentru a oferi informații de bază despre înțelegerea celor patru tipuri de date
(demografie, percepție, program și realizarea elevilor)
Descrierea metodei:
După scurta prezentare a instructorului (10 minute), participanții vor fi împărțiți în grupuri
de câte 5 persoane, fiecare grup va alege un purtător de cuvânt care să reprezinte munca în grup
după activitate. Fiecărui grup i se va oferi un set de date pe care să le analizeze și să le reprezinte
prin completarea formularelor Fișa 3.2.2-a. (10 minute).
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După aceea, purtătorii de cuvânt ai grupurilor își vor rezuma munca pe formulare și vor
avea o parte de discuție de 10 minute despre prezentare și activitate.
În partea de discuție, instructorul ar trebui să direcționeze un set de întrebări pentru a
provoca ideile participanților despre colectarea și organizarea datelor, importanța acordării de
decizii bazate pe date. Exemplele acestor întrebări sunt listate ca:
-Ce tipuri de date sunt colectate de profesori la școală?
- Care sunt cele mai frecvente modalități folosite de profesori pentru a colecta date?
-Ce părere ai despre schimbul de date colectate la școală?
-Care sunt avantajele luării deciziilor bazate pe date?
Conform răspunsurilor date de participanți, numărul de întrebări ar putea fi mărit.
După partea de discuție, fișa 3.2-b este oferită fiecărui participant pentru a-i face să-și vadă
auto-reflecțiile. Vor avea 5 minute pentru a completa formularele.
Prospect 2.2- a
GRUPUL NR.: ……………. DATA:… ... / ……. / 2020
Examinați datele furnizate grupului dvs. și completați tabelul.

1) Despre ce este vorba și despre ce tip de date este vorba?

2) Ce informații puteți obține din date?
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3) Cum ați afișa datele dvs. comunității școlare?

4) Să presupunem că ați colectat aceste date de la școala / elevii / etc, care vor fi
sugestiile dvs. pentru a îmbunătăți situația?

Fișa 2.2-b
Nume Prenume: Data:
REFLECȚII PERSONALE
1) Care sunt mesajele cheie pentru mine din această sesiune?

2) De ce sprijin suplimentar / învățare voi avea nevoie?

12 C

12 B

12 A

IN THE TABLE BELOW, YOU WILL FIND EXAM RESULTS OF 3 CLASSES.
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TIPURI DE LIDERI EDUCAȚIONALI ȘI ROLUL LOR ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ
Fișa de lucru 2.3.

Nume: Care este strategia dvs. de soluționare a conflictelor?
Materiale: foi de hârtie, pixuri
Număr de participanți: Între 15-20
Grup țintă: Profesori, personalul administrației școlare, oricine este implicat în predare
Timp cerut: cel puțin 30 de minute, în funcție de dimensiunea grupului
Pregătire:
Citiți afirmațiile de mai jos și verificați versiunea cu care sunteți de acord
Obiective:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicare efectiva
Disputa demonstrează comportamente compromițătoare în situații (conflictuale).
Consolidați conștiința de sine
Înțelegeți strategiile de soluționare a conflictelor
Vă identificați strategiile de soluționare a conflictelor
Explorează domeniile de creștere
Litigii, dobândind capacitatea de a rezolva conflicte.

Descrierea metodei:
Mai jos sunt enumerate 15 declarații. Fiecare declarație oferă o posibilă strategie pentru
rezolvarea unui conflict. Dați fiecărei o valoare numerică. Nu răspundeți așa cum credeți că ar
trebui; răspundeți așa cum vă comportați, de fapt.1

CARE ESTE STRATEGIA DVS. DE REZOLVARE A CONFLICTELOR
1 = Întotdeauna 2 = Foarte des 3 = Uneori 4 = Nu foarte des 5 = Rar, dacă vreodată

1

http://www.ofis.ca/wp-content/uploads/2013/07/Conflict-Management-Assessment-2011.pdf
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NU
a

STRATEGIA

VALOAREA

Îmi argumentez cazul cu colegii, colegii și colegii pentru a demonstra
meritele poziției pe care o iau.
Încerc să ajung la compromisuri prin negociere.

b
Încerc să îndeplinesc așteptările celorlalți.
c
d

Încerc să investighez problemele cu alții pentru a găsi soluții care se acceptă reciproc.
Sunt hotărât ferm când vine vorba de apărarea punctului meu de vedere

e
Încerc să evit să fiu ales, păstrând conflictul cu ceilalți pentru mine.
f
Îmi susțin soluțiile la probleme.
g
Fac compromisuri pentru a ajunge la soluții.
h
i

Tranzacționez informații importante cu alții, astfel încât problemele să
poată fi rezolvate împreună.
Evit să discut diferențele mele cu ceilalți.

j
Încerc să acomodez dorințele colegilor și colegilor mei.
k
l

Încerc să aduc la iveală preocupările tuturor pentru a rezolva disputele
în cel mai bun mod.
Am propus poziții de mijloc în eforturile de a ieși din impas.

m
Accept recomandările colegilor și a colegilor de munca.
n
Evit sentimentele grele păstrându-mi dezacordurile cu ceilalți.
o
Punctaj:
Cele 15 afirmații pe care tocmai le-ați citit sunt enumerate mai jos, sub cinci categorii.
Fiecare categorie conține literele a trei afirmații. Înregistrați numărul pe care l-ați plasat lângă
fiecare declarație. Calculați totalul sub fiecare categorie.

TABELA DE SCOR
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STRATEGIA

TOTAL

Concurență/ Forțând RECHIN

a. _____

e._____

g. _____

Colaborare BUFNIŢĂ

d. ____

i. _____

l. _____

Evitare BROASCA ȚESTOASĂ

f. _____

j. _____

o. _____

Acomodare URSULETUL TEDDY

c._____

k. _____

n. _____

Compromis VULPE

b. ____

h. ____

m. ____

Stilul meu dominant este ____________________________(scorul cel mai JOS)
Stilul meu de rezervă este _____________________________ (Al doilea scor cel mai mic)
STRATEGIA DE REZOLUȚIE A CONFLICTELOR
CONFLICT: Conflictul este o luptă exprimată între cel puțin două părți interdependente
care percep obiective incompatibile, resurse limitate și interferență de la cealaltă parte în
atingerea obiectivelor lor.
Persoanele aflate în conflict, utilizează anumite stiluri de rezolvare a conflictelor. Johnson
și Johnson (1994), au discutat stilurile de soluționare a conflictelor în două dimensiuni și le-au
numit „relație” și „scop”. Ca rezultat al interacțiunii acestor două dimensiuni, au apărut cinci
stiluri de rezolvare a conflictelor: forțarea, evitarea, acomodarea, compromiterea și colaborarea.
Stilurile de soluționare a conflictelor utilizate de indivizi determină dacă relația este constructivă
sau distructivă (Deutsch, 1973)2 .
Potrivit lui Johnson și Johnson (1994), într-un conflict, există două lucruri pe care oamenii
vor să le atingă sau să le realizeze. Unul dintre ele este dorința individului de a-și atinge propriile
obiective, ceea ce provoacă, de asemenea, conflicte interpersonale. Cealaltă este importanța
acordată relațiilor cu persoana sau persoanele implicate în conflict sau dorința de a continua
2

Sibel Dincyurek & Ali H. Civelek , The Determination Of The Conflict Resolution Strategies Of University
Students
That
They
Use
When
They
Have
Conflicts
With
People
,page
2
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ862245.pdf
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relațiile. Se poate spune că ambele cereri se încadrează în diferite puncte ale unei linii, de la
„foarte important” la „deloc important”. Cu alte cuvinte, în ce măsură obiectivul care cauzează
conflictul este important pentru individ? Cât de importantă este relația lor cu persoana cu care
sunt implicați în conflict? În funcție de acești doi factori, oamenii pot adopta strategii diferite de
soluționare a conflictelor.
Au fost definite cinci strategii diferite de soluționare a conflictelor la care oamenii se pot
referi, în funcție de cât de mult le pasă de obiectivele și relațiile lor (Johnson & Johnson, 1994).
Sunt prezentate aceste cinci strategii de rezolvare a conflictelor, fiecare simbolizată de un
animal3.

JOHNSON & JOHNSON
STRATEGIA DE REZOLUȚIE A CONFLICTELOR

Evitare
BROASCA
ȚESTOASĂ

3

Țestoasele adoptă o strategie de rezolvare a conflictelor evitantă sau retrasă.
Țestoasele ar prefera să ascundă și să ignore conflictul decât să îl rezolve;
aceasta duce să fie necooperante și neasertive. Țestoasele tind să renunțe
obiectivele personale și afișează un comportament pasiv.
Avantaj:
Poate ajuta la menținerea relațiilor care ar fi rănite de conflicte
rezoluţie.
Dezavantaj:
Conflictele rămân nerezolvate și alții pot profita de
broasca testoasa.
Momente potrivite pentru a utiliza o strategie Turtle
‣ atunci când miza nu este mare sau problema este banală
‣ când confruntarea va afecta o relație de muncă
‣ când există puține șanse de a-ți satisface dorințele
‣ atunci când întreruperea depășește beneficiul soluționării conflictelor
- atunci când colectarea informațiilor este mai importantă decât o decizie
imediată
‣ când alții pot rezolva mai eficient conflictul
‣ când constrângerile de timp necesită o întârziere

https://www.kigem.com/kablumbaga-baykus-tilki.html
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Acomodarea
URSULEȚUL
TEDDY

Concurând /
Forțând RECHIN

Ursuleții de pluș folosesc o strategie de soluționare a conflictelor care să
netezească sau să acomodeze cu accent pe relațiile umane. Ursuleții de pluș
își ignoră propriile obiective și rezolvă conflictul cedând celorlalți. Sunt
neasertivi și cooperanți. Dacă conflictul continuă, ei se tem că inima cuiva
se va rupe și relațiile vor fi deteriorate.
Avantaj:
-permite menținerea de relații.
Dezavantaj:
-a ceda poate să nu fie productiv sau să se poată profita de urs.
Momente potrivite pentru a utiliza o strategie de ursuleț de pluș
‣ atunci când menținerea relației depășește alte considerații
‣ când sugestiile / modificările nu sunt importante pentru acomodator
‣ la minimizarea pierderilor în situații în care depășesc sau pierd
‣ când timpul este limitat sau când sunt evaluate armonia și stabilitatea
Rechinii folosesc o strategie de rezolvare a conflictelor forțată sau
concurentă. EI sunt extrem de orientați spre obiective, iar relațiile sunt
adesea o prioritate mai mică. Rechinii nu ezită să folosească un
comportament agresiv pentru rezolvarea conflictelor. Rechinii pot fi
autocratici, autoritari, necooperanți, amenințători și intimidanți. Rechinii au
nevoie să câștige; de aceea, alții trebuie să piardă.
Avantaj:
Dacă decizia rechinului este corectă, poate rezulta o decizie mai bună, fără
compromisuri.
Dezavantaj:
Poate genera ostilitate și resentimente față de rechin.
Momente potrivite pentru a utiliza o strategie Shark
‣ când conflictul implică diferențe personale greu de schimbat
‣ atunci când încurajarea relațiilor intime sau de susținere nu este esențială
‣ când este posibil ca alții să profite de un comportament necompetitiv
‣ când soluționarea conflictelor este urgentă
‣ când decizia este vitală în criză
‣ când trebuie implementate decizii nepopulare
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Compromis
VULPE

Colaborare
BUFNIȚA

Vulpile folosesc o strategie compromisivă de soluționare a conflictelor.
Sunt preocupate de obiective și relații. Vulpile sunt dispuse să sacrifice
unele dintre obiectivele lor în timp ce îi conving pe alții să renunțe la o parte
din a lor.
Compromisul este asertiv și cooperant.
Avantaj:
Relațiile sunt menținute și conflictele sunt eliminate.
Dezavantaj:
Compromisul poate crea rezultate mai puțin plăcute și pot rezulta anumite
jocuri.
Momente potrivite pentru a utiliza o strategie Fox
‣ atunci când problemele importante / complexe nu lasă soluții clare sau
simple
‣ atunci când toți oamenii aflați în conflict sunt egali în putere și au interese
puternice în soluții diferite
‣ atunci când nu există constrângeri de timp
Bufnițele folosesc o strategie de soluționare a conflictelor în colaborare sau
cu probleme. Bufnițele își prețuiesc obiectivele și relațiile. Bufnițele văd
conflictele ca fiind probleme de rezolvat și găsesc soluții agreabile pentru
toate părțile.
Avantaj:
Ambele părți obțin ceea ce doresc și sentimentele negative sunt eliminate.
Dezavantaj:
Îți ia mult timp și efort.
Momente potrivite pentru a utiliza o strategie Owl:
‣ atunci când menținerea relațiilor este importantă
‣ când timpul nu este o preocupare
‣ atunci când este implicat un conflict între colegi
‣ atunci când încercăm să câștigăm angajament prin consolidarea
consensului
‣ atunci când înveți și încerci să combini perspective diferite

Strategiile de soluționare a conflictelor descrise mai sus pot include strategia de confruntare
și cooperare, care este simbolizată doar de bufniță și soluții pe care ambele părți le vor câștiga.
Când se utilizează alte strategii, cel puțin una dintre părți pierde, cealaltă câștigă sau ambele
pierd. Prin urmare, profesorii ar trebui să fie învățați în special metoda de soluționare a
conflictelor colaborativă și abilitățile cerute de această metodă4.
După furnizarea acestor informații, va avea loc o discuție de grup. Li se va cere să
comenteze fiecare întrebare inclusă în sondaj și să discute despre strategiile de soluționare a
4

https://www.kigem.com/kablumbaga-baykus-tilki.html
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conflictelor. Astfel, întărirea va fi asigurată făcând comentarii cu privire la fiecare strategie de
conflict.

În cele din urmă, participanții vor completa FORMULARUL DE EVALUARE DE SINE și
vor oferi sugestii pentru a-și îmbunătăți abilitățile de soluționare a conflictelor.
Formatorul va încheia această secțiune mulțumind participanților.
FORMULAR DE EVALUARE DE SINE

NUME PRENUME:

DATA

Care a fost stilul tău dominant in urma sondajului?

Care sunt sugestiile dvs. cu privire la stilul dvs. dominant pentru îmbunătățirea abilităților
dvs. de rezolvare a conflictelor?
Vă rugăm să scrieți 3 sugestii.
1.
2.
3.
REFERINȚE
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TIPURI DE LIDERI EDUCAȚIONALI ȘI ROLUL LOR ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ
Fișa de lucru 2.4.

Nume: Conduceți echipa și faceți parte din echipă.
Materiale: Flipchart, hârtie albă, foi, instrumente de scris, videoproiector și laptop,
conexiune la internet.
Număr de participanți: Între 15-20
Grup țintă: Profesori, personalul administrației școlare, oricine este implicat în predare
Timp cerut: cel puțin 30 de minute, în funcție de dimensiunea grupului
Pregătire:
Formatorul trebuie să acorde atenție înțelegerii cursanților, stării lor de bine intelectuale și
afective.
Obiective:
•
•

să familiarizeze cursanții cu termenul de „echipă”, abilități de lucru în echipă și roluri ale profesorilor lideri și ale profesorului în lucrul în echipă.
să înțeleagă cum să fie utilizate abilitățile de lucru în echipă de către profesorul lider
și profesori.

Descrierea metodei:
O prezentare1, care include informațiile necesare despre termenul „echipă”, abilitățile de
lucru în echipă și rolurile profesorilor lideri și ale profesorilor în lucrul în echipă, este realizată de
către instructor.
Apoi, este reflectată o imagine într-un mod în care toți cursanții o pot vedea; această imagine
poate fi o parte a școlii, un grup de elevi care se angajează într-o activitate sau un document de
serviciu pentru profesori etc. Punctul principal este că această imagine trebuie să conțină un punct

1

1-https://www.dictionary.com/browse/team?s=t

Thill, J., Courtland BoveeThill, J. V., & Bovee, C. L. (2002). Essentials of business
communication. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
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de durere. Cursanții sunt rugați să examineze imaginea cu problema identificată și să își scrie
propriile sugestii de soluționare. Pentru acest pas, se acordă 5 minute.
Următorul pas este să primiți sugestii pentru soluții de la stagiari și formatori, unul câte unul,
luând în considerare abilitățile de comunicare interpersonală. Acestea sunt scrise pe flipchart și
discutate pentru a determina care dintre ele este cea mai convenabilă și mai eficientă. Acest proces
este menținut cu managementul și participarea profesorului lider până la luarea unei decizii
comune.
La sfârșitul sesiunii, un chestionar de evaluare, care constă din 10 întrebări, este trimis
cursanților prin intermediul formularului google. Răspunsurile sunt analizate și se observă dacă
sesiunea atinge obiectivele identificate; concluzia finală este extrasă datorită cursanților pentru
implicația lor.
CHESTIONAR DE EVALUARE2

Dezacord
ferm

Dezacord

Parțial
dezacord

Acord

Acord
puternic

Toți membrii echipei înțeleg obiectivele echipei.
Feedback-ul constructiv este oferit
în mod liber pentru a îmbunătăți
luarea deciziilor.
Informațiile sunt împărtășite de
bunăvoie.
Membrii echipei sunt dispuși să-și
comunice preocupările.
Membrii echipei au maturitatea
emoțională pentru a recunoaște și
confrunta deschis conflictul.
Membrii echipei sunt preocupați și
interesați unul de celălalt.

2

2-Gaylord, V., Wallace, T., Pickett, A. L., and Likins, M. (Eds.). (2002). Impact: Feature Issue on
Paraeducators Supporting Students with Disabilities and At-Risk, 15(2) [online]. Minneapolis: University
of Minnesota, Institute on Community Integration. Available
from http://ici.umn.edu/products/impact/152.
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Membrii
echipei
se
simt
confortabili contribuind cu idei și
soluții.
Membrii echipei îi ascultă pe
ceilalți cu deschidere și înțelegere.
Conducerea este eficientă.
Sunt o parte a deciziei la sfârșitul
sesiunii.
Google form link: https://forms.gle/w3LaS6dcvXJXEjiP9

Bibliografie

1-https://www.dictionary.com/browse/team?s=t
Thill, J., Courtland BoveeThill, J. V., & Bovee, C. L. (2002). Essentials of business
communication. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
2-Gaylord, V., Wallace, T., Pickett, A. L., and Likins, M. (Eds.). (2002). Impact: Feature Issue
on Paraeducators Supporting Students with Disabilities and At-Risk, 15(2) [online]. Minneapolis:
University of Minnesota, Institute on Community Integration. Available
from http://ici.umn.edu/products/impact/152.
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TIPURI DE LIDERI EDUCAȚIONALI ȘI ROLUL LOR ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ
Fișa de lucru 2.5

Nume: Caz de studiu: „LUCRUL CU ADULȚI CARE ÎNVAȚĂ”
Materiale: Flipchart și hârtie albă, foi, creioane colorate, prezentare.
Număr de participanți: Între 15-20
Grup țintă: Profesori, personalul administrației școlare, oricine este implicat în predare
Timp cerut: cel puțin 20 de minute, în funcție de dimensiunea grupului
Pregătire: Formatorul trebuie să acorde atenție modului în care formabilii înteleg lucrurile,
la starea de bine afectivă și intelectuală
Obiective1:
•
•
•
•

pentru a structura discuții corecte și clare,
pentru a oferi un mediu sigur și a păstra disconfortul
să înțeleagă cursanții adulți și nevoile lor de învățare eficientă
să ofere dezvoltarea conținutului și cunoștințele pedagogice ale profesorului.

Descrierea metodei:
O prezentare2 este oferită despre cunoștințele și abilitățile profesorului lider care lucrează cu
cursanți adulți.
Cursanților li se acordă 2-3 minute pentru a citi studiul caz3.
Ethan primește un raport de la directorul său cu privire la numărul de elevi care nu reușesc la
teste mondiale, defalcat pe fiecare perioadă și profesor. Ethan observă că un profesor, care este
nou în echipă, are aproape 50% dintre elevii ei eșuați, în timp ce ceilalți patru profesori au mai
puțin de 2%. Știe că directorul se așteaptă ca el să abordeze acest lucru la următoarea reuniune a
PLC. Ethan nu vrea să facă nimic care să-l jeneze pe profesor sau să-l facă să se simtă singur și,

1

1,2,3,5-http://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2019/10/2018-Teacher-LeadershipFramework.pdf

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."
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prin urmare, să fie în defensivă sau rezistent la o conversație importantă despre ceea ce ar putea
contribui la această rată ridicată de eșec.
* NOTĂ: O comunitate de învățare profesională sau PLC este un grup de educatori care se
întâlnește în mod regulat, împărtășește expertiza și lucrează în colaborare pentru a îmbunătăți
abilitățile de predare și performanța academică a studenților
Dacă grupul este prea mare (mai mult de 6 persoane), acesta trebuie împărțit în 6. Fiecare grup va
citi cazul de studiu și apoi va găsi răspunsul (răspunsurile) la următoarele întrebări.5
1.Cum ar putea fi structurată următoarea întâlnire astfel încât toți profesorii să se simtă în siguranță să-și împărtășească gândurile, contribuția tuturor să fie apreciată, datele să poată fi
examinate și ei toți să poată lucra ca o echipă pentru a sprijini copiii?
2. Cum poate Ethan structura activități de reflecție care pot duce la conversații oneste și sugestii
de soluții?
3 Cum poate Ethan să ajute echipa să se reunească în ansamblu pentru a ajuta toți profesorii și
elevii din Studiile Mondiale să aibă succes?
4 Ce aspecte critice ale învățării eficiente a adulților trebuie luate în considerare?
Răspunsurile vor fi scrise pe o flipchart pentru a vedea toate răspunsurile posibile de la grupuri.
Răspunsurile și abordările comune sau ideile convenite sunt considerate soluții la întrebarea de
mai sus.
Grup 1

Grup 2

Grup 3

Intrebarea 1
Intrebarea 2
Intrebarea 3
Intrebarea 4

Bibliografie
1,2,3,5-http://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2019/10/2018-Teacher-LeadershipFramework.pdf
4- https://www.edglossary.org/professional-learning-community/
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."
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Număr
Titlul modulului
Subiect / scurtă descriere

MODULUL 3
Modificări organizaționale, tipuri și teorii
Schimbarea organizațională în școală. Diferite tipuri și teorii ale
schimbării organizaționale.
Scopul acestui modul este de a oferi cititorului cunoștințele
necesare despre tipurile și teoriile schimbărilor
organizaționale. Acesta este un modul teoretic în care prezentăm
toate teoriile și tipurile despre schimbările organizaționale.
Începem prin a specifica definițiile a ceea ce se intenționează a fi o
schimbare organizațională, apoi urmărim tipurile de
schimbări. Discutăm despre cele
două tipuri diferite de schimbări organizaționale în conformitate
cu [1] , schimbarea evolutivă și schimbarea revoluționară.
Ulterior, discutăm despre a doua abordare [2] a schimbărilor, și
anume schimbarea de dezvoltare, schimbarea de tranziție și
schimbarea de transformare.
În a treia parte a acestui modul (sesiunea 3) discutăm despre
diferitele teorii ale schimbărilor organizaționale, și anume teoria
teleologică, teoria ciclului de viață și teoria dialectică.

Grupuri țintă

Pot fi implicați în modulul de instruire :
•

Scopul formării

Profesori de școală primară, profesori de școală gimnazială,
profesori de liceu
• Managerii școlii
• Consilieri școlari și alți experți în educație
• Cercetători în educație
• Formatori de profesori
• Factorii de decizie din sistemul educațional
La sfârșitul activității, toți cursanții vor:
•
Conștientiza cum se definește o schimbare
organizațională
•
Identifica motivele care fac obligatorie o schimbare
organizațională
•
Identifica tipurile și teoriile cu privire la schimbările
organizaționale
•
Identifica diferențele dintre tipurile și teoriile
schimbărilor organizaționale

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această
publicație reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia
Europeană sau Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională
Erasmus + din Polonia nu pot fi considerate responsabile pentru orice
utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute aici.
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Numele sesiunii

1. Ce se definește ca fiind o
schimbare
organizațională? (Definiții)

Descrierea activităților / metodelor de învățare
Începem activitatea cu o explicație a ceea ce face ca o organizație
să adopte schimbări - care sunt nevoile. Apoi concluzionăm
asupra definițiilor schimbărilor organizaționale. Acest lucru este
foarte important pentru a clarifica participanților cum este
definită o schimbare organizațională (în cazul nostru o școală).
Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Pentru a prezenta subiectele este necesar un videoproiector, un laptop și un ecran.
2. Prezentare ppt : Există prezentare PowerPoint
pentru acest modul ca întreg, care include toate
sesiunile. Din această prezentare folosim doar
diapozitive 1-2.
3. Fișa numărul 1 . Definiția schimbărilor
organizaționale
Propunere de timp : 10 minute
Note pentru formator
Este necesar să creați o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
cursanții să comunice și să se simtă confortabil.

2. Diferitele tipuri de
schimbări organizaționale

Descrierea activităților / metodelor de învățare
Scopul acestei sesiuni este de a prezenta participanților diferitele
tipuri de schimbări organizaționale. Conform bibliografiei
cercetării, schimbările sunt clasificate în două categorii bazate
pe [1] și [2] . Mai jos sunt prezentate tipurile de schimbare
organizațională conform [1] :
•
Schimbare evolutivă
•
Schimbare revoluționară
Și a doua abordare conform [2] :
•
Schimbare de dezvoltare
•
Schimbare tranzitorie
•
Schimbare transformativă

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această
publicație reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia
Europeană sau Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională
Erasmus + din Polonia nu pot fi considerate responsabile pentru orice
utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute aici.
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Inițial, formatorul le prezintă participanților o
scurtă prezentare ppt care descrie elementele de mai sus. Apoi,
sunt împărțiți în grupuri de 4-5, în care iau câteva carduri de la
formator și încearcă să identifice tipul de schimbare. Discută toate
cardurile împreună și la final fiecare grup prezintă constatările.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Pentru a prezenta subiectele este necesar un videoproiector, un laptop și un ecran.
2. Prezentare ppt : Există prezentare PowerPoint
pentru acest modul ca întreg, care include toate
sesiunile. Din această prezentare folosim doar
diapozitive 3-4 .
3. Fișa numărul 2 . Diferite tipuri de schimbări
organizaționale
4. Carduri care descriu schematic tipul de schimb
organizațional de mai sus. Exemple din diferite
scenarii de caz științifice și sociale.
Propunere de timp: 20 minute
Note pentru formator
Este necesar să creați o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
cursanții să comunice și să se simtă confortabil.
3. Diferitele teorii ale
schimbării organizaționale

Descrierea activităților / metodelor de învățare
Această sesiune prezintă participanților diferitele teorii ale
schimbărilor organizaționale. Conform bibliografiei cercetării,
teoriile sunt clasificate în câteva categorii. În baza sursei [3],
cauzele schimbării organizației pot fi explicate prin una dintre
următoarele teorii:
•
teoria teleologică
•
teoria ciclului de viață
•
teoria dialectică
Inițial, formatorul arată participanților scurtă prezentare ppt care
descrie elementele de mai sus. Apoi, sunt împărțiți în grupuri de
4-5, unde iau câteva carduri de la formator și încearcă să identifice

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această
publicație reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia
Europeană sau Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională
Erasmus + din Polonia nu pot fi considerate responsabile pentru orice
utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute aici.
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tipul de teorii. Discută împreună fiecare caracteristică și la final
fiecare grup prezintă constatările lor.
Ulterior, menționează alte exemple istorice similare și comentează
despre caracteristicile acestora.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Pentru a prezenta subiectele este necesar un videoproiector, un laptop și un ecran.
2. Prezentare ppt : Există prezentare PowerPoint
pentru acest modul ca întreg, care include toate
sesiunile. Din această prezentare folosim doar
diapozitivul 5 .
3. Fișa numărul 3 . Diferite tipuri de teorii
ale schimbărilor organizaționale
4. Carduri care descriu schematic teoria schimbării
organizaționale de mai sus. Exemple din diferite
scenarii de caz științifice și sociale.
Propunere de timp: 20 minute
Note pentru formator
Este necesar să creați o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
cursanții să comunice și să se simtă confortabil.
4. Forțe în schimbarea
organizațională

Descrierea activităților / metodelor de învățare
Această sesiune prezintă participanților diferitele tipuri de forțe
care fac o organizație să meargă înainte sau să rămână la
situația existentă. Toate cele de mai sus se referă la dorința sau
capacitatea unei organizații de a reacționa sau nu la noi provocări
(economice, tehnologice, sociale etc.) și de a se adapta în situații
noi.
Din punct de vedere schematic, forțele sunt clasificate în
două mari: forțe interne și externe.
Forțe interne :
•
Natura muncii
•
Schimbarea managerului
•
Deficiențe în structura de management existentă
•
Pentru a evita dezvoltarea inerției
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Forțe externe:
•
Tehnologie
•
Condiții de marketing
•
Schimbări sociale
•
Forțele politice
Inițial, formatorul arată participanților o
scurtă prezentare ppt care descrie elementele de mai sus. Discută
toți împreună despre experiențele lor în care forțele menționate
(dacă există) au provocat schimbări organizaționale.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Pentru a prezenta subiectele este necesar un videoproiector, un laptop și un ecran.
2. Prezentare ppt : Există prezentare PowerPoint
pentru acest modul ca întreg, care include toate
sesiunile. Din această prezentare folosim doar
diapozitivul 7 .
3. Fișa numărul 4. Forțe în schimbările
organizaționale
4. Anexa 1: o descriere cuprinzătoare despre forțele
interne și externe.
Propunere de timp: 20 minute
Note pentru formator
Este necesar să creați o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
cursanții să comunice și să se simtă confortabil.
5. Procesul de schimbare
organizațională

Descrierea activităților / metodelor de învățare
Această sesiune prezintă participanților diferiții pași pe care îi
urmează în cazul realizării unei schimbări organizaționale. Pașii
sunt: dezghețare, mișcare și înghețare.
Organizațiile, cum ar fi școlile, trec printr-un anumit proces
atunci când se confruntă cu schimbarea, care nu se petrece peste
noapte.
Inițial, formatorul arată participanților o
scurtă prezentare ppt care descrie elementele de mai sus. Discută
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toți despre experiențele lor, despre situații cunoscute care au
legătură cu procesul de schimbare organizațională.
Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Pentru a prezenta subiectele este necesar un videoproiector, un laptop și un ecran.
2. Prezentare ppt : Există prezentare PowerPoint
pentru acest modul ca întreg, care include toate
sesiunile. Din această prezentare folosim doar
diapozitivul 8 .
3. Fișa 5 . Procesul schimbărilor organizaționale
Propunere de timp: 20 minute
Note pentru formator
Este necesar să creați o atmosferă caldă în grup, pentru a încuraja
cursanții să comunice și să se simtă confortabil.

Materiale necesare
Există fișiere separate 1.
Fișele 1, 2, 3, 4, 5
2.
O prezentare ppt a modulului (Schimbări organizaționale în școală)
3.
Anexa 1 (despre forțele în schimbările organizaționale )
Evaluare
O fișă de evaluare 1.6
Bibliografie
[1] JM George și GR Jones, Înțelegerea și gestionarea comportamentului organizațional (al treilea), New York:
Pearson Education, Inc, 2002.
[2] D. Anderson și L. Anderson, Leadership în schimbarea conștientă: obținerea de rezultate inovatoare, Leader
ot Leader, 2011.
[3] A. Van de Ven și MS Poole, „Explicarea dezvoltării și schimbării în organizații”, Academia de revizuire a
managementului, nr. 20, pp. 510-540, 1995.
[4] IF Gouevia de Vasconcelos și F. Carvalho de Vasconcelos, Modelul dialectic al schimbării organizaționale și
fenomenele de rezistență la ordinea stabilită în Brazilia: o analiză critică a strategiilor sistemice de menținere
a status quo-ului, Paris, 2012.
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Fișa de lucru 1

Nume: Definirea schimbării organizaționale
Materiale: Formulare enumerate în Fișa 1 pentru fiecare participant,
instrumente de scris, videoproiector și laptop
Număr de participanți: 15-20
Grupul țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alții
agenți implicați în educație
Timp necesar: 10 minute
Pregătire: Formatorul trebuie să acorde atenție nivelului de înțelegere al
cursanților, bunăstării lor intelectuale și afective.
Obiective:
• Familiarizarea participanților cu nevoile sau motivațiile care forțează
o organizație să adopte o serie de schimbări specifice
• Cunoașterea definițiilor schimbării organizaționale
Descrierea metodei:
Participanții vor avea capacitatea de a distinge și descrie o situație în care o
organizație trebuie sau nu trebuie să facă un fel de schimbări. Aceasta
înseamnă că discutăm cu participanții propozițiile de mai jos:
1.
Este schimbarea organizațională mișcarea unei organizații de la
starea sa actuală către o stare viitoare dorită pentru a-i spori
eficacitatea? [1]
2.
Este schimbarea organizațională un proces în care o organizație
optimizează performanța pe măsură ce lucrează spre a deveni starea
sa ideală ? [2]
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Concluzii
Participanții ar trebui să-și dea seama că ambele aspecte de mai sus trebuie
să fie orientate spre ceva pozitiv, fie pentru a obține mai multe rezultate, fie
pentru eficiență. Mai mult, schimbarea organizațională are loc ca o reacție la
un mediu în continuă schimbare sau ca răspuns la o situație de criză
actuală [2] . Dar pe de altă parte, conform [3], dintr-un punct de vedere mai
proactiv, schimbarea este declanșată de un manager progresiv. Mediul nu
este static, se schimbă chiar și aceste forțe care conduc organizația la
schimbare. Ceea ce putem să înțelegem este că așa cum managerul joacă un
rol foarte important în schimbarea organizațională, și în școli directorul școlii
se află în aceeași poziție. Liderul școlii trebuie să fie principalul catalizator
pentru ca schimbarea să fie atât pozitivă, cât și durabilă.

Referințe
[1] BC Lunenburg, „Forțe și rezistență la schimbarea organizațională”, Forumul Național de Administrare
și Supraveghere Educațională, vol. 27, 2010.
[2] G. Jones, Theory Theory, Design, and Change., New York: Addison-Wesley Publishing Company, 2004.
[3] H. Haveman, M. Russo și A. Meyer, „Organizațiile mediului în flux: impactul punctuațiilor de
reglementare asupra domeniilor organizaționale, succesiunea și performanța CEO-ului”, Organizația
Știința, nr. 12, pp. 253-273, 2001.
[4] D. Anderson și L. Anderson, Leadership în schimbarea conștientă: obținerea de rezultate inovatoare,
Leader ot Leader, 2011.
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Fișa de lucru 2

Nume: Tipuri de schimbări organizaționale
Materiale: Formulare enumerate de fișa 2 pentru fiecare participant,
instrumente de scris, videoproiector și laptop
Număr de participanți: 15-20
Grupul țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți agenți
implicați în educație
Timp necesar: 20 de minute
Mod de preparare: .
Organizați în grupuri, cursanții vor analiza diferențele
despre schimbarea evolutivă, revoluționară, de dezvoltare,
de tranziție și de transformare.
Obiective: identificarea diferitelor tipuri de schimbări organizaționale
Descrierea metodei de lucru:
În timpul activității, cursanții discută și analizează o serie de carduri care
prezintă diferitele tipuri de schimbări.
1. Schimbarea evolutivă conform [1] este graduală, intermitentă și
concentrată în mod restrâns. Scopul său principal este de a face
îmbunătățiri continue pentru produce adaptarea la schimbările
de mediu [2].
2. Schimbarea revoluționară, pe de altă parte, este rapidă,
dramatică și extinsă. Se întâmplă adesea când metoda de operare
curentă nu mai poate satisface cererea mediului extern și trebuie
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făcută o schimbare semnificativă într-o perioadă scurtă de timp
pentru a menține activitatea organizației.
O altă categorie bazată pe [3] :
1. Schimbare de dezvoltare: Aceasta se ocupă cu îmbunătățirea,
rafinarea sau îmbunătățirea a ceea ce există deja.
2. Schimbare de tranziție: Aceasta înseamnă trecerea de la o stare
veche la o stare nouă, cu activități orientate spre crearea noului și
„dezactivarea” vechiului. Acest tip de schimbare se pretează unei
abordări planificate a proiectului.
3. Schimbare transformativă: Aceasta abordează schimbările
fundamentale despre strategie, identitate, viziune asupra lumii,
mentalitate, cultură; schimbări în „cine suntem” și „ceea ce
facem”. Aceasta este uneori denumită schimbare discontinuă sau
perturbatoare. Cu acest tip de schimbare, deși imperativul pentru
schimbare este clar la început, punctul final și impactul complet
al schimbării sunt mai puține cunoscute. Claritatea apare doar ca
produs al activităților de schimbare, care, ele însele, vor fi
neliniare. Schimbarea transformativă este adesea cea mai greu de
realizat, deoarece solicită personalului să schimbe aspecte
profunde, despre cine sunt. De asemenea, este nevoie ca liderii să
își schimbe propria identitate, viziunea asupra lumii și
mentalitatea. Mulți oameni, inclusiv liderii organizaționali, nu au
dorință (sau stimulent) de a adopta moduri radical diferite forme
de a înțelege și de a interacționa cu lumea din jur. Totuși, acest
lucru este necesar în timpul schimbării transformaționale [3].

Referințe
[1] JM George și GR Jones, Înțelegerea și gestionarea comportamentului
organizațional (al treilea), New York: Pearson Education, Inc, 2002.
[2] KE Weick și RE Quinn, „Schimbare și dezvoltare
organizațională”, Revista anuală de psihologie, nr. 50, pp. 361-386, 1999.
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[3] D. Anderson și L. Anderson, Leadership în schimbarea conștientă:
obținerea de rezultate inovatoare, Leader ot Leader, 2011.
[4] BC Lunenburg, „Forțe și rezistență la schimbarea
organizațională”, Forumul Național de Administrare și Supraveghere
Educațională, vol. 27, 2010.
[5] G. Jones, Theory Theory, Design, and Change., New York: AddisonWesley Publishing Company, 2004.
[6] H. Haveman, M. Russo și A. Meyer, „Organizațiile mediului în flux:
impactul punctuațiilor de reglementare asupra domeniilor
organizaționale, succesiunea și performanța CEO-ului”, Organizația
Știința, nr. 12, pp. 253-273, 2001.
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Fișa de lucru 3

Nume: Teorii ale schimbării organizaționale
Materiale: Formulare enumerate în fișa 3 pentru fiecare participant,
instrumente de scris, videoproiector și laptop
Număr de participanți: 15-20
Grupul țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți agenți
implicați în educație
Timp necesar: 20 de minute
Pregătire:
Organizați în grupuri, cursanții vor analiza diferențele dintre teoria
teleologică, teoria ciclului de viață și teoria dialectică.
Obiective: identificarea
organizaționale

diferitelor

tipuri

de teorii

ale schimbărilor

Descrierea metodei:
În timpul activității, formatorul prezintă materialul PowerPoint
despre teoria teleologică, teoria ciclului de viață și teoria dialectică și apoi
începe o discuție despre asemănările și diferențele dintre ele. Scopul acestei
sesiuni este de a clarifica cursanților importanța teoriilor schimbărilor.
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Fișa de lucru 4

Nume: Forțe în schimbarea organizațională
Materiale: Formulare enumerate în fișa 4 pentru fiecare participant,
instrumente de scris, videoproiector și laptop
Număr de participanți: 15-20
Grupul țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți agenți
implicați în educație
Timp necesar: 15 minute
Pregătire:
Organizați în grupuri, cursanții vor analiza tipurile de forțe și consecințele
unei schimbări organizaționale (în caz de schimbare) sau consecințele
organizației neschimbate.
Obiective: identificarea diferitelor
nu o schimbare organizațională.

tipuri

de forțe

care

produc

sau

Descrierea metodei:
În timpul activității, formatorul afișează prezentarea PowerPoint cu
cele două categorii de forțe - interne și externe. O discuție detaliată are loc cu
referire la fiecare dintre elementele categoriei. Scopul acestei sesiuni este de
a clarifica cursanților care este exact modul în care o organizație, cum ar fi o
școală, este obligată să-și schimbe sau nu modul de comportare.
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Capitolul 4. Sprijin pentru managementul
școlar
Perspectivă istorică
În anii 1960, ziarele și jurnalele au ridicat problema leadershipului pentru
schimbare, indicând probleme care variază de la calitatea școlilor segregate
anterior până la expunerea costurilor și rigidităților sistemelor școlare
urbane. Primul răspuns (oarecum descurajant) din partea reprezentanților școlii
a venit destul de târziu, sub forma unei anchete (Gross, și colab., 1971) care a
indicat dezintegrarea efortului de schimbare locală ca o consecință a eșecurilor
conducerii. Mai mult de 35 de ani mai târziu, a apărut o nouă perspectivă
asupra faptului că erorile administrative au lăsat profesorii capabili să se
prăbușească în timp ce depuneau eforturi serioase pentru a pune în aplicare o
inovație mandatată de district. Împotrivirea s-a produs deoarece profesorii au
devenit frustrați de presiunile din district și nu pentru că erau „blocați” în vechile
tipare de predare (explicația obișnuită la acea vreme). O revoluție a cercetării
era pe punctul de a exploda.
Cea mai importantă contribuție la acest teren în schimbare a fost fluxul de
publicații apărute din studiul Rand Change Agent. Berman și colab. (1974) în
modelul inițial pentru studiu a ignorat rolurile de administrator al districtului și al
școlii, dar ulterior au afirmat (Gross, și colab., 1971) concluzii despre
importanța conducerii - și eșecurile acesteia (Berman, și colab., 1978) . În
aceeași perioadă, versiunile preliminare ale unei sinteze de cercetare despre
dezvoltarea organizațională în școli au început să circule și au făcut ca mulți să
privească mai atent rolul grupurilor și tiparele de influență în școli ca o
caracteristică a unui accent important pentru conducerea schimbării (Fullan , și
colab., 1980).

Importanța schimbării organizaționale (cum ar fi școala).
Scopul principal al capitolului 4 este de a înțelege de ce o organizație precum
o școală are nevoie de schimbări organizaționale? Aceasta este o întrebare pe
care și-o pune de asemenea Jones (2004) atunci când scrie „Teoria
organizației, proiectarea și schimbarea”. Schimbarea organizațională este o
problemă importantă în organizații și, în acest caz, este foarte importantă în
școli. Mediul educațional este în continuă schimbare, iar organizația școlară
trebuie să se adapteze la aceste forțe pentru a rămâne relevantă și eficientă. În
plus, dacă organizația, cum ar fi o școală, se potrivește în acel mediu în
schimbare, atunci trebuie să adere la schimbările care apar pe
parcurs. Principala preocupare este de a explica de ce este importantă
schimbarea organizațională. Cu toate acestea, pentru a surprinde imaginea
reală a ceea ce este o schimbare organizațională și ce presupune
aceasta, manualul a mers mai departe pentru a trata pe scurt câteva aspecte.
1
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Acestea includ:
1.
2.
3.

tipurile de schimbare organizațională,
teoriile schimbării organizaționale și
procesele de schimbare organizațională

Definiții
Mulți cercetători au încercat să definească ce este schimbarea organizațională
și, pentru acest manual, vom trata câțiva dintre ele. Pentru Lunenburg
(2010) schimbarea organizațională este mișcarea unei organizații îndepărtată
de starea sa actuală către o stare viitoare dorită pentru a-și mări eficacitatea. În
timp ce pentru Jones (2004), schimbarea organizațională este un proces în
care o organizație optimizează performanța pe măsură ce lucrează spre a
deveni starea sa ideală. Privind definiția, ne dăm seama că amândoi au vrut să
ne spună că schimbarea organizațională trebuie să fie orientată spre ceva
pozitiv, fie pentru a obține mai multe rezultate, fie pentru eficacitate.
Dintr-o perspectivă pasivă Jones (2004) spune că schimbarea organizațională
are loc ca o reacție la un mediu în continuă schimbare sau ca răspuns la o
situație de criză actuală. Dar, pe de altă parte, conform lui Haveman și colab.,
(2001), dintr-un punct de vedere mai proactiv, schimbarea este declanșată de
un manager progresist. Așa am precizat în introducere, mediul nu este static, el
se schimbă și acest lucru forțează chiar și organizația să se schimbe. Ceea ce
ne este sugerat este că și managerul joacă un rol foarte important în
schimbarea organizațională, la fel și în școli managerul școlii se află în aceeași
poziție. Liderul școlii trebuie să fie principalul catalizator pentru ca schimbarea
să fie atât pozitivă, cât și durabilă.
Diferitele tipuri de schimbări organizaționale
Managerii sau șefii organizaționali se confruntă continuu cu alegeri legate de
modul cel mai bun de a răspunde forțelor schimbării. Există mai multe tipuri de
schimbări pe care managerii le pot adopta pentru a-și ajuta organizațiile să
obțină statutul viitor dorit și ar putea exista mai multe tipuri de schimbări
organizaționale, cu toate acestea, acest manual a adoptat tipurile prezentate
de George și colab. (2002) și cele al lui Anderson și colab. (2011). Conform lui
George și colab. (2002), tipurile de schimbare se încadrează în două mari
categorii: schimbarea evolutivă și schimbarea revoluționară.
Schimbarea evolutivă conform lui George și colab. (2002) , este
graduală, intermitentă și concentrată. Scopul său principal este de a
face îmbunătățiri continue pentru a se adapta la schimbările de
mediu (Weick și colab., 1999).
Schimbarea revoluționară, pe de altă parte, este rapidă, dramatică și
extinsă. Se întâmplă adesea când metoda de operare curentă nu mai
poate satisface cererea mediului extern și trebuie făcută o schimbare
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semnificativă într-o perioadă scurtă de timp pentru a menține activitatea
organizației.
Există și o altă categorie a tipurilor de schimbare care a fost discutată
de Anderson, și colab. (2011) . Potrivit acestora, există trei tipuri principale de
schimbare organizațională. Fiecare necesită diferite forme de eforturi și acțiuni
de conducere și fiecare prezintă riscuri diferite. Aceste tipuri de modificări
includ următoarele:
1. Schimbare de dezvoltare: Aceasta se ocupă cu îmbunătățirea,
rafinarea sau îmbunătățirea a ceea ce există deja.
2. Schimbare de tranziție: Aceasta înseamnă trecerea de la o stare
veche la una nouă, cu activități orientate spre crearea noului și
„dezactivarea” vechiului. Acest tip de schimbare se pretează unei
abordări planificate a proiectului.
3. Schimbare transformativă : Aceasta abordează schimbările
fundamentale în strategie, identitate, viziune asupra lumii,
mentalitate, cultură; schimbări în „cine suntem” și „ceea ce
facem”. Aceasta este uneori denumită schimbare discontinuă
sau perturbatoare. Cu acest tip de schimbare, deși imperativul
pentru schimbare este clar la început, punctul final și impactul
complet al schimbării sunt mai puține clare. Claritatea apare doar
ca produs al activităților din cadrul schimbării, care, ele însele, vor
fi neliniare. Schimbarea transformativă este adesea cea mai greu
de realizat, deoarece solicită personalului să schimbe aspecte
legate de ”cine sunt”. De asemenea, este nevoie ca liderii să își
schimbe propria identitate, viziunea asupra lumii și
mentalitatea. Mulți oameni, inclusiv liderii organizaționali, au
puțină dorință (sau stimulent) de a adopta moduri radical diferite
de a înțelege și de a interacționa cu lumea din jur. Totuși, exact
acest
lucru
este
necesar
în
timpul
schimbării
transformaționale (Anderson, și colab., 2011).
S-ar putea să existe alte categorii ale tipurilor de schimbare organizațională,
dar așa cum am sugerat deja, acest manual intenționează să discute numai
acele două categorii.
Teorii ale schimbării organizaționale
Pentru a surprinde întregul concept de schimbare organizațională, am inclus
această parte în care am discutat câteva teorii. Am discutat aceste teorii
conform a doi mari scriitori ai schimbării organizaționale, și anume Van de Ven
și Poole. Conform lui Van de Ven și colab. (1995), cauzele schimbării
organizației pot fi explicate printr-una dintre următoarele teorii: teoria
teleologică, teoria ciclului de viață și teoria dialectică.
•

Teoria teleologică susține că schimbarea organizațională este o
încercare de a atinge o stare ideală printr-un proces continuu de stabilire
a obiectivelor, execuție, evaluare și restructurare. Teoriile teleologice
localizează reușita organizației în consecințele activităților
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•

•

organizaționale. Conform modelului teleologic (sau consecvențialist),
toate acțiunile umane raționale sunt teleologice deoarece sunt
mijloacele de realizare a anumitor scopuri. Activitățile și comportamentul
organizațional sunt, prin urmare, orientate spre scopuri. În școală, dacă
se dorește o schimbare în cursul desfășurării activităților sale, toate
eforturile trebuie depuse pentru atingerea obiectivelor și obiectivelor
stabilite, iar atunci această schimbare va fi orientată către
telos, adică scopul final.
Teoria ciclului de viață susține că organizația este o entitate care, în
funcție de mediul extern, trece prin etape: naștere, creștere, maturare și
declin. Revelația este că în acest ciclu, există întotdeauna o schimbare
de la o etapă la alta. De exemplu, există o schimbare de la naștere la
creștere, dar există, de asemenea, o schimbare de la naștere la
maturare și o schimbare de la maturare la declin. Deci, conform lui Van
de Ven și colab. (1995) organizațiile trec prin astfel de etape, iar școala
nu face excepție.
Teoria dialectică susține că organizația este ca o societate
multiculturală cu valori opuse. Atunci când o anumită forță domină
asupra altora, se stabilește o nouă valoare organizațională și un nou
obiectiv, rezultând o schimbare organizațională. La fel, în școală, valorile
și forțele opuse trebuie să se manifeste. Acest lucru se datorează
faptului că o organizație precum școala este considerată o organizație
complexă datorită numeroaselor și diferitelor sarcini pe care trebuie să
le îndeplinească. Atunci când aceste forțe și valori se intrepun, se va
întâmpla o schimbare. Conform acestui model, întotdeauna în
organizație vor apărea contradicții și atunci când vor apărea devine
necesară o interpretare diferită (Gouevia de Vasconcelos, și colab.,
2012) . Existența unor contradicții care se acumulează și sunt percepute
de actorii sociali este, de fapt, ceea ce determină schimbarea istorică
a organizației, conform dialecticii. După cum susține Gouevia de
Vasconcelos, et al. (2012), cu timpul, contradicțiile între teorie și practică
cresc, rezultând noi forme de a pune sub semnul întrebării sistemul, care
generează noi practici sociale. Aceste noi practici sociale sunt ceea ce
se numește praxis, al cărui obiectiv este transformarea sistemului social
preexistent în conformitate cu acest model.

Forțe în schimbarea organizațională
Conform modelului de analiză a câmpului de forță al lui Lewin, o organizație
este un sistem deschis. Există două forțe în schimbarea organizației (Lewin,
1951). Una este împingerea organizației către o nouă direcție (forța
motrice). Iar cealaltă împiedică schimbarea organizației (forța de
rezistență). Atunci când forța motrice este mai puternică decât forța de
rezistență, are loc o schimbare organizațională, iar organizația se va îndrepta
spre o nouă direcție. Atunci când rezistența este mai puternică decât forța
motrice, organizația va rămâne acolo unde a fost; iar când aceste două forțe
sunt la fel de puternice, organizația va rămâne stabilă. Când organizația este
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pe cale să se schimbe, există diferite forțe care împiedică schimbarea, ți anume
forțele de rezistență menționate mai sus. Forțele de rezistență pot fi împărțite
în trei niveluri: nivelul organizației, nivelul unității secundare și nivelul
individual (Yang și colab., 2009).
Factorii din nivelul organizațional includ inerția structurii organizaționale
și presiunea sistemului, cultura organizațională și presiunea din succesul
trecut.
• Factorii la nivelul unității secundare includ diferența de punct de vedere
și conflictul de interese între diferite departamente.
• Factorii la nivel individual includ neînțelegerea, lipsa de încredere,
sentimentul de amenințare în beneficiul propriu, incertitudinea, obiceiurile
etc.
•

Cum să gestionăm acești factori care pot împiedica schimbarea cu succes a
organizației? Modalitățile active de a obține sprijinul membrilor organizației
includ educația, comunicarea, participarea și implicarea. Modalitățile pasive de
eliminare a rezistenței membrilor includ asistența, controlul negocierilor și
constrângerea (Kotter și colab., 1979) . Aceste metode sunt eficiente în diferite
situații, prin urmare, administratorul trebuie să gestioneze schimbarea
organizației în funcție de situație și să utilizeze combinația de metode adecvate
pentru a implementa schimbarea.
Procesele de schimbare organizațională
Procesul de schimbare în organizații conform Anderson și colab.
(2011) înseamnă modul în care schimbarea va avea loc în
organizație. Considerentele legate de proces includ actorul care va direcționa
și va fi responsabil pentru aspectele schimbării, viteza schimbării, comunicarea
despre schimbare și monitorizarea succesului schimbării. Organizațiile, cum ar
fi școlile, trec printr-un un anumit proces atunci când se confruntă cu
schimbarea, deoarece nu este un fenomen care se petrece peste
noapte. Indiferent de tipul de schimbare pe care o adoptă o organizație,
managerii se confruntă cu problema schimbării organizației. Cele mai multe
dintre lucrările scrise care sunt dedicate studiului organizării procesului
de schimbare dezvoltă «Teoria Forței schimbării» elaborată de Lewin. Pe baza
observării schimbărilor organizaționale din lumea reală, Kurt Lewi, citat
în George, și colab. (2002) , a propus un proces în trei pași pentru o schimbare
organizațională de succes. Acești pași sunt; dezghețare, mișcare și îngheț.
Dezghețarea
Dezghețarea începe de la înțelegerea de către membrii a crizei organizaționale
și a viziunii care să îi motiveze să se schimbe. Și dezghețarea trece în mod
normal prin trei etape.
1.
În primul rând, trebuie să existe suficiente informații care să indice
că starea organizațională actuală nu este ideală.
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2.
În al doilea rând, aceste informații trebuie să fie corelate cu
obiectivul important al organizației, provocând astfel un sentiment de
anxietate membrilor.
3.
În cele din urmă, trebuie propusă o soluție care să reducă
sentimentul de anxietate al membrilor și rezistența lor la
schimbare (Schein, 1992)
Mișcarea
Mișcarea înseamnă a produce anumite acțiuni pentru a transforma organizația
într-o variantă așteptată. Procesul de mișcare este destul de
complicat; conform lui Schein (1992) aceasta implică stabilirea obiectivelor,
căutarea sprijinului, găsirea resurselor, planificarea și execuția. Există două
forme de mișcare și acestea sunt: orientarea spre rezolvarea problemelor și
orientarea vizuală. Organizația poate adopta oricare dintre acestea în funcție
de situația specifică.
Înghețul
Înghețarea înseamnă stabilizarea schimbării realizate în stadiul de
mișcare. Individul, departamentul și organizația au un mod inerțial de gândire
și de execuție, astfel încât schimbarea realizată în starea de mișcare va reveni
la status quo ante dacă nu se face înghețarea. Se impune generarea de noi
reguli, reglarea comportamentul nou al membrilor, întărirea răspunsurilor
adecvate, ca modalități posibile de a internaliza noua valoare sau noul
comportament în cultura organizațională.
Țintele schimbării organizaționale
Țintele schimbării organizaționale uneori sunt menționate ca „ceea ce poate
schimba o organizație”. Factorii care influențează eficacitatea organizațională
sunt diverși, și includ inclusiv factori care sunt legați de schimbările externe de
mediu și factori care vor îmbunătăți eficacitatea managerială
internă. Organizația trebuie să ia în considerare motivele schimbării, mediul
extern și situația internă pentru a decide ce factori să schimbe.
Cele mai comune obiective cunoscute ale schimbării organizaționale
includ viziunea, strategia, cultura, structura, sistemul, tehnologia de producție
și stilul de conducere (Yang și colab., 2009) .
1. Viziunea include valorile organizaționale de bază a unei
entități, care se adaptează și în funcție de mediul extern. Atunci
când o organizație suferă schimbări, valorile sale de bază trebuie
să fie determinate astfel încât, în procesul de transformare, să
poată fi păstrate.
2. Strategia. Aceasta se referă la obiectivele pe termen lung ale
organizației
și
la
pașii
și
resursele
în
procesul
decizional. Schimbarea strategiei poate fi împărțită în: schimbarea
strategiei întreprinderii (Ex: strategie de reducere a costurilor),
schimbarea strategiei generale (Ex: managementul cu unghi
multiplu) și schimbarea strategiei globale de expansiune.
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3. Cultura se referă la valoarea colectivă a membrilor săi, norme și
ipoteze de bază. Schimbarea implică modificarea conținutului
acestor valori colective și / sau a ipotezelor de bază. De obicei,
cultura explicită este mai ușor de gestionat sau de modificat decât
cultura implicită.
4. Structura este un sistem oficial al datoriei și al relațiilor de
autoritate
ale
unei
organizații.
Schimbarea
structurală transformă dezintegrarea verticală a organizației sau
diferențierea orizontală, alocarea puterii și nivelul de formalizare.
5. Sistemul este regulamentul formal, politicile și procedurile, cum ar
fi sistemul de recompensă, metodele de evaluare a performanței,
sistemul de buget al obiectivelor etc., care sunt utilizate în
organizație.
6. Știința și tehnologia producției. Aceasta este tehnologia,
cunoștințele, capacitatea, materialul, mașina, computerul,
instrumentul și alte echipamente care transformă intrările în
ieșiri. Conducerea
este
forța
influentă
din
cadrul
organizației . Stilul de leadership are impact asupra dinamicii
grupului și, de asemenea, asupra interacțiunii membrilor săi.
Țintele de mai sus ale schimbării organizaționale se vor influența reciproc. De
exemplu, actualizarea vederii depinde de încorporarea strategiei adecvate și
cultura
organizației. Prin
urmare,
în
procesul
de schimbare
a
organizației, trebuie luat în considerare „punctul de vedere sistematic” , astfel
încât să poată fi cuprinse diferite obiective ale schimbării ca un întreg pentru a
realiza cu succes schimbarea organizațională.
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Fișa de lucru 5
Nume: Procesul de schimbare organizațională
Materiale: Formulare enumerate ale fișei 5 pentru fiecare participant,
instrumente de scris, videoproiector și laptop
Număr de participanți: 15-20
Grupul țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți agenți
implicați în educație
Timp necesar: 15 minute
Pregătire:
Organizați în grupuri, cursanții vor fi informați despre procesul de
schimbare organizațională. Cercetătorii raportează în principal că o
schimbare organizațională de succes ar trebui să urmeze cei trei
pași: dezghețarea, mișcarea și înghețarea.
Obiective: Identificarea pașilor care trebuie urmați pentru o schimbare
organizațională de succes.
Descrierea metodei:
În timpul activității, formatorul afișează prezentarea PowerPoint cu
cele două imagini care prezintă cei trei pași specifici. Are loc o explicație
detaliată și apoi participanții, după împărțirea în grupuri de 4-5 persoane,
vin cu scenarii posibile ale unui proces similar. Scopul acestei sesiuni este de
a clarifica cursanților care este procesul prin care se desfășoară o schimbare
organizațională.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această publicație
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională Erasmus + din Polonia
nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută
informațiilor conținute aici.
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Fișa de lucru 6

Nume: Evaluare modul
Materiale: Instrumente de scris
Număr de participanți: 15-20
Grupul țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți
agenți implicați în educație
Timp necesar: 5 minute
Pregătire:
Imprimați o copie a formularului de evaluare de mai jos
Obiective: Să evaluăm modulul de instruire
Descrierea metodei:
Participanții la instruire sunt rugați să răspundă la întrebările de mai jos
pentru evaluarea modului de instruire.
Acord
puternic

Acord

Neutru

Dezacord

Dezacord
puternic

Obiectivele instruirii au fost
clar definite

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Participarea și interacțiunea au
fost încurajate

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Subiectele abordate au fost
relevante pentru mine

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Conținutul a fost organizat și
ușor de urmărit

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această publicație
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională Erasmus + din Polonia
nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută
informațiilor conținute aici.
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Materialele distribuite au fost
de ajutor

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Această experiență de formare
va fi utilă în munca mea

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Formatorul a avut cunoștințe
despre subiectele de instruire

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Formatorul a fost bine pregătit

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Obiectivele instruirii au fost
îndeplinite

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Timpul alocat formării a fost
suficient

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Sala de întâlnire și facilitățile au
fost adecvate

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

1. Ce ți-a plăcut cel mai mult în această formare?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Ce aspecte ale instruirii ar putea fi îmbunătățite?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.

Cum sperați să vă schimbați practica ca urmare a participării la această formare?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această publicație
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională Erasmus + din Polonia
nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută
informațiilor conținute aici.
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.

Vă rugăm să împărtășiți alte comentarii sau să extindeți răspunsurile anterioare aici:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Multumim pentru feedback-ul dvs!

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această publicație
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională Erasmus + din Polonia
nu pot fi considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută
informațiilor conținute aici.
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Anexa 1.
SCHIMBARE ORGANIZAȚIONALĂ
Sens
Schimbarea se referă la orice modificare care apare în mediul total de lucru. În
general, oamenii sunt obișnuiți cu un mod de viață bine stabilit și orice variație
sau abatere de la acea viață poate fi numită o schimbare. Schimbarea poate fi foarte
simplă, la fel ca schimbarea locației unui birou sau poate fi o schimbare
tehnologică mai complexă, care poate amenința chiar existența unor persoane din
organizație.
"Termenul de schimbare se referă la orice modificare care are loc în mediul de
lucru al unei organizații."
Pentru a cita o altă definiție „Atunci când un sistem organizațional este perturbat
de o forță internă sau externă, se produc schimbări în mod frecvent. Schimbarea,
ca proces, este pur și simplu modificarea structurii sau procesului unui sistem.
Poate fi bună sau rea, conceptul fiind doar descriptiv."

Forțe pentru schimbare
Există o serie de factori interni și externi care afectează funcționarea
organizațională. Orice modificare a acestor factori produc schimbarea unei
organizații. Factorii mai importanți sunt următorii:

A. Forțe externe
Mediul extern afectează organizațiile atât direct, cât și indirect. Organizațiile nu
au niciun control asupra variabilelor dintr-un astfel de mediu. În consecință,
organizația nu poate schimba mediul, ci trebuie să se schimbe pentru a se alinia la
mediu. Câțiva dintre acești factori sunt:
1. Tehnologia. Tehnologia este forța externă majoră care necesită
schimbări. Adoptarea de noi tehnologii, cum ar fi calculatoarele,
sistemele de telecomunicații și operațiunile flexibile de fabricație au
un impact profund asupra organizațiilor care le adoptă. Înlocuirea
controlului computerizat pentru supravegherea directă are ca
rezultat extinderea contorului pentru manageri și organizații mai
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plate. Tehnologia informațională sofisticată face, de asemenea,
organizațiile mai receptive. Atât organizațiile, cât și angajații lor vor
trebui să devină mai adaptabili. Multe locuri de muncă vor fi
remodelate. Persoanele
care
desfășoară
activități
de
rutină, specializate și înguste vor fi înlocuite de lucrători care pot
îndeplini sarcini multiple și pot participa activ la luarea
deciziilor. Conducerile vor trebui să își mărească investițiile în
formarea și educarea angajaților, deoarece abilitățile angajaților devin
învechite. Firmele japoneze au progresat rapid, deoarece adoptă
foarte repede inovații tehnologice.
2. Condiții de marketing. Condițiile de marketing nu mai sunt
statice. Acestea se află într-un proces de schimbare rapidă pe măsură
ce nevoile, dorințele și așteptările clienților se schimbă rapid și
frecvent. Mai mult, există o concurență dură pe piață, piața fiind
inundată de produse noi și inovații în fiecare zi . Noi metode de
publicitate sunt folosite pentru a influența clienții. Astăzi, conceptul
de consumerism a câștigat o importanță considerabilă și, astfel,
consumatorii sunt tratați ca regi.
3. Schimbări sociale. Mediul social și cultural generează, de asemenea,
unele schimbări la care organizațiile trebuie să se adapteze. Există o
mulțime de schimbări sociale datorate extinderii educației,
cunoștințelor și multor eforturi guvernamentale. Egalitatea socială,
de exemplu, șansele egale pentru femei, remunerare egală pentru
muncă egală, au adus noi provocări conducerii. Conducerea trebuie
să respecte anumite norme sociale în conturarea politicilor sale de
angajare, marketing și alte politici.
4. Forțe politice. Mediul politic din și din afara țării are un impact
important asupra afacerilor, în special asupra corporațiilor
transnaționale. Interferența guvernului în afaceri a crescut enorm în
majoritatea țărilor. Sectorul corporativ este reglementat de o mulțime
de legi și reglementări. Organizațiile nu au niciun control asupra
forțelor politice și juridice, dar trebuie să se adapteze pentru a face
față presiunii acestor forțe.

B. Forțele interne
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Forțele interne sunt multe și este foarte dificil să le enumerăm în mod
cuprinzător. Cu
toate
acestea,
cauzele
interne
majore
sunt
explicate după cum urmează:
1. Natura forței de muncă. Natura forței de muncă sa schimbat de-a
lungul timpului. Diferite valori ale muncii au fost exprimate de
generații diferite. Muncitorii care se încadrează în grupa de vârstă de 50
de ani plus manifestă loialitatea față de angajatorii lor. Muncitorii de la
30 la 40 de ani sunt fideli propriei lor persoane. Cea mai tânără generație
de muncitori este loială carierei lor.
De asemenea, profilul forței de muncă se schimbă rapid. Anii 1990 au
fost descriși ca un deceniu în care organizațiile vor trebui să învețe să
gestioneze diversitatea. Noua generație de lucrători are calificări
educaționale mai bune, pun un accent mai mare pe valorile umane și
pun sub semnul întrebării autoritatea managerilor. Comportamentul lor
a devenit, de asemenea, foarte complex și conducerea către obiective
organizaționale este o provocare pentru manageri. Cifra de afaceri a
angajaților este, de asemenea, foarte mare, ceea ce pune din nou
presiunea asupra conducerii. Forța de muncă se schimbă, cu o creștere
rapidă a procentului de femei angajate, ceea ce înseamnă, la rândul său,
mai multe cupluri cu dublă carieră. Organizațiile trebuie să modifice
politicile de transfer și promovare, precum și să pună la dispoziție
îngrijirea copiilor și îngrijirea persoanelor în vârstă, pentru a răspunde
nevoilor celor doi din cuplul de carieră.
2. Schimbarea personalului managerial.
Schimbarea
personalului
managerial este o altă forță care determină schimbarea
organizației. Managerii vechi sunt înlocuiți cu manageri noi, ceea ce este
necesar din cauza promovării, pensionării, transferului sau
demiterii. Fiecare manager își aduce propriile idei și mod de lucru în
organizație. Relațiile informale se schimbă din cauza schimbărilor din
personalul managerial. Uneori, chiar dacă nu există schimbări în
personal, atitudinea acestora se schimbă. Ca urmare, organizația trebuie
să se schimbe în consecință.
3. Deficiențe în structura de management existentă. Uneori schimbarea
este necesară din cauza unor deficiențe în structura organizațională
existentă, aranjare și procese. Aceste deficiențe pot fi sub forma unei
perioade imposibil de gestionat, unui număr mai mare de niveluri
manageriale, lipsei de coordonare între diverse departamente,
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obstacolelor în comunicare, multiplicității comitetelor, lipsei de
uniformitate în deciziile politice, lipsei de cooperare între linie și
personal și așa mai departe. Cu toate acestea, necesitatea schimbării în
astfel de cazuri rămâne nerecunoscută până când apare o criză majoră.
4. Pentru a evita dezvoltarea inerției. În multe cazuri, schimbările
organizaționale au loc doar pentru a evita dezvoltarea inerției sau
inflexibilității. Managerii conștienți iau în considerare această opinie
conform căreia organizația ar trebui să fie dinamică, deoarece o metodă
nu este cel mai bun instrument de gestionare de fiecare dată. Astfel,
modificările sunt încorporate pentru ca personalul să dezvolte plăcerea
pentru schimbare și să nu existe o rezistență inutilă atunci când se
produc schimbări majore în organizație.

Toți factorii de mai sus sunt rezumați în figura următoare.
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CARDUL A

CARDUL B

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această publicație
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională Erasmus + din Polonia nu pot fi
considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor
conținute aici.
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CARDUL C

CARDUL D

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această publicație
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională Erasmus + din Polonia nu pot fi
considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor
conținute aici.
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CARDUL E

CARDUL F (model de tranziție)

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această publicație
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională Erasmus + din Polonia nu pot fi
considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor
conținute aici.
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CARDUL G1 (leadership transformațional)

CARDUL G2 (schimbare transformațională)

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Această publicație
reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia Europeană sau Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji - Agenția Națională Erasmus + din Polonia nu pot fi
considerate responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor
conținute aici.
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Structura modulului de învățare
Număr
Titlul modulului

Subiectul/ Scurtă
descriere

Grupul țintă

Scopul formării

MODULUL 4
- Profesorul lider în îmbunătățirea
calității realizărilor școlare.
- Standarde de calitate ale muncii școlare.
Acest capitol explorează rolul liderilor profesori în
îmbunătățirea calității școlii, precum și responsabilitățile și
tipurile de roluri pe care le pot lua educatorii.
Scopul modulului este de a familiariza cititorul cu
imaginea profesorului-lider a cărui sarcină este de a
îmbunătăți calitatea școlii. Vrem să explorăm subiectul în
timp ce explicăm cum să facem acest lucru, care domenii ar
trebui considerate ca fiind cele care au nevoie de asistența
profesorului-lider.
Unul dintre rolurile pe care trebuie să le joace liderul este
de a face parte din comunitatea mai largă a altor educatori,
administrația școlii, elevi și părinți. Am dori să aruncăm o
lumină asupra modului în care profesorul ar putea coopera
cu acel grup divers de oameni pentru a aduce schimbările
necesare
Sperăm că activitățile propuse în această secțiune vor
crea o experiență dinamică pe care participanții o pot folosi
pentru a fi o forță pozitivă în îmbunătățirea funcționării școlii.
Școală primară, școală secundară, profesori de liceu
Managerii școlii
Consilieri școlari și alți experți în educație
Cercetători în educație
Formatori de profesori
Factorii de decizie din sistemul educațional
Scopul acestei secțiuni este de a înțelege și de a-și
asuma rolurile pe care un profesor lider le joacă în
îmbunătățirea calității școlii în diferite domenii:
comportamentul elevilor, performanța elevilor, cultura
organizațională, cooperarea cu profesorii și părinții etc.
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Activitățile propuse construiesc înțelegerea modurilor în
care acțiunile profesorilor pot beneficia locul lor de muncă.
La sfârșitul activității, toți participanții vor putea să:
● înțeleagă cine este liderul și ce face el,
● înțeleagă natura conducerii profesorului,
● înțeleagă modul în care profesorul poate influența cu
succes școala,
● înțeleagă ce domenii ale școlii ar trebui luate în
considerare atunci când se creează un plan de
îmbunătățire a școlii,
● dobândească abilitatea de a-i convinge și motiva pe
ceilalți să-și implementeze viziunea / ideile,
● afle despre îmbunătățirea calității școlii,
● diferențieze rolurile pe care le poate juca liderul
profesorului
● înțeleagă importanța cooperării dintre profesori, elevi,
părinți și administrația școlii.

Obiective de invatare /
Abilități ale cursanților

Descrierea activităților / metodelor de învățare
1. Antrenorul ar trebui să întâmpine mai întâi pe toți și
să se prezinte.
2. Ar trebui să înceapă cu exercițiul care îi va ajuta pe
participanți să învețe ceva despre ceilalți. Va facilita
cooperarea.
3. Formatorul oferă informații orale despre leadership în
contextul îmbunătățirii școlii, începând cu o scurtă
descriere și prezentând obiectivele modulului de
formare.
•

•

Fișa de lucru 4. 1 Exercițiu de spargere de
gheață: întâlnire în orb.
● Datorită acestui exercițiu, participanții se vor
învăța reciproc numele și vor cunoaște ceva și
vor aduna unele informații despre ceilalți. Le va
facilita cooperarea, schimbul de cunoștințe și
experiență.
Fișa de lucru 4.2.1 Cum să îmbunătățim
calitatea în școală ?
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•

Participanții vor avea ocazia să discute despre
leadershipul educațional în contextul îmbunătățirii
școlii

2. Fișa de lucru 4.2.2 Beneficiile leadership-ului
educațional pentru școală
● Scopul acestui exercițiu este extinderea
perspectivei asupra modului în care
conducerea profesorului poate afecta școala
3. Fișa de lucru 4.3 Energizer: Cine este lider ?
● Este un exercițiu simplu, scopul său este de a
stimula participanții și de a încuraja reflecția
asupra rolului liderului în grup
4. Fișa de lucru 4.4 Profesorul ca lider al schimbării
● Scopul acestui exercițiu este de a stimula
creativitatea participanților, astfel încât aceștia
să poată găsi o imagine a profesorului care ar
dori să devină
5. Fișa de lucru 4.5 Energizer: Liderul spune
● Este un exercițiu simplu, scopul său este de a
stimula participanții, de a-și îmbunătăți
concentrarea, de a provoca discuția despre
rolul liderului
6. Fișa de lucru 4.6 Convinge-mă!
● ● Scopul exercițiului este de a arăta în practică
procesul de creare a unei viziuni care va avea
sprijin public. Exercițiul ar trebui să servească
drept modalitate de îmbunătățire a: creativității,
rezolvării problemelor, leadershipului
educațional.
7. Fișa de lucru 4.7 Evaluare
● Finalizați instruirea prin colectarea datelor
referitoare la calitatea muncii și a activităților.
● Pentru a prezenta subiectele este necesar un
proiector video, un laptop și un ecran.
● Pentru exerciții, echipele au nevoie de fișe, creioane,
colorate
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● Formatorul folosește o prezentare PPT despre
capacitatea liderului de a influența școala într-un mod
pozitiv. În timpul prezentării, este necesar să aveți
grijă de feedback-ul oferit de cursanți, pentru a fi
siguri că înțeleg și sunt de acord cu ideile prezentate.

Fișe de lucru
Există fișiere separate – Fișe de lucru 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
pentru Modulul 4

Bune practici
Există fișiere separate.

Evaluare
Formatorul poate propune propria sa metodă de evaluare. Există fișiere separate.
Bibliografie și referințe
În documentul numit „Bibliografie și referințe” veți găsi cărți și linkuri
unde puteți citi mai multe despre
Glibertson, A., Morreim, P., Skelly, C., & Stevenson, A. (n.d.). 10 Minute Leadership
Lessons . Retrieved April 24, 2020, from http://www.enetlearning.org/wpcontent/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf
J.M. Michalak, Przywództwo edukacyjne w budowaniu potencjału szkoły – materiały
z konferencji: „Rozwój kompetencji nauczyciela wobec wyzwań nowoczesnej szkoły”,
Warszawa 2010, s. 5, www.ore.edu.pl, [4.03.2020].
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What&#39;s%2
0on%20Your%20Plate.pdf
https://careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13file:en-us.pdf
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What&#39;s%2
0on%20Your%20Plate.pdf
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Fișa de lucru 4.1
Nume: Exercițiu pentru spargerea gheții
Materiale: scaune
Număr de participanți: între 10-20
Grup țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alții
implicați în educație, exerciții adecvate fiecărei grupe de vârstă,
nu sunt necesare abilități sau cunoștințe suplimentare
Timp necesar: aprox. 25 minute, în funcție de mărimea grupului

Pregătire: Formatorul ar trebui să ceară participanților să stea unul în fața
celuilalt. Fiecare participant trebuie să se confrunte cu un alt participant.
Exercițiul se va desfășura în perechi de două persoane
Obiective:
Participanții trebuie să-și învețe numele reciproc și să știe ceva despre
celălalt. Aceasta le va facilita cooperarea, schimbul de cunoștințe și
experiență. Acest exercițiu permite crearea de legături emoționale între
membrii grupului.
Descrierea metodei:
Puneți 2 rânduri de scaune unul în față cealuilalt. Liderul ar trebui să
ceară participanților să dea mâna și să se prezinte, apoi să explice că fiecare
persoană are aproximativ 1 minut pentru a răspunde la întrebare. Când
timpul expiră, participanții se ridică și se deplasează cu 1 loc spre stânga.
Apoi se prezintă noului partener și răspund la noua întrebare pe care liderul
o pune.
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Finalizați exercițiul după ce fiecare participant a avut posibilitatea de a
interacționa unul cu celălalt cel puțin o dată.
Întrebări:
1. Care este amintirea ta preferată despre sărbători?
2. Care este modul tău preferat de relaxare?
3. Care este filmul tău preferat și de ce?
4. Care este cartea ta preferată și de ce?
5. Care trei lucruri ai lua cu tine pe o insulă nelocuită?
6. Care a fost jucăria ta preferată din copilărie ?
7. Care este felul tău de mâncare preferat?
8. Ce îți ocupă prea mult timp?
9. Care este cel mai îndepărtat loc de casă, în care ai fost vreodată?
10. Pentru ce ești, cel mai probabil, să devii faimos?
11. În ce loc fictiv ți-ar plăcea cel mai mult să mergi?
12. Despre ce ați putea susține o prezentare de 40 de minute fără nicio
pregătire?
13. Dacă nu ar fi trebuit să dormi, ce ai face cu timpul suplimentar?
14. Ce reprezintă pentru tine o viață bună?
15. Care este cel mai bun lucru la tine?

Sursă (exercițiu modificat): http://www.enetlearning.org/wpcontent/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf
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Fișa de lucru 4.2.1

Nume: Cum să îmbunătățim calitatea școlii?
Materiale: Hârtie albă, pixuri / creioane sau markere, flipchart
Număr de participanți: între 10-20
Grup țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți
implicați în educație,
Timp necesar: aprox. 20 minute, în funcție de mărimea grupului

Pregătire: Formatorul ar trebui să le reamintească participanților că, în
procesul de brainstorming, este important să nu se judece ideile atunci când
grupul încearcă să vină cu ceva nou. Evaluarea vine mai târziu. Înainte de a
începe exercițiul, hârtia și stilourile ar trebui pregătite pentru fiecare grup.
Obiective:
- îmbunătățirea capacității de a rezolva probleme,
- extinderea cunoștințelor și schimbul de experiență,
- oportunitatea de a discuta despre conducerea educațională în
contextul îmbunătățirii școlii
Descrierea metodei:
Calitatea educației depinde de calitatea existenței leadership-ului
educațional. Împărțiți participanții grupuri de 4 persoane și rugați-i să
discute între ei ce schimbări ar trebui aplicate în școală pentru a-i îmbunătăți
calitatea (pot fi modificări legate de instruirea participanților, colegi, cultura
în școală și așa mai departe). Notați ideile pe hârtie, apoi ar trebui să se
aleagă în cadrul grupului, două dintre cele mai importante idei, care să fie
apoi prezentate tuturor participanților la instruire.
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Fișa de lucru 4.2.2

Nume: Avantajele leadership-ului profesorilor pentru școală
Materiale: Hârtie albă, pixuri / creioane sau markere, flipchart
Număr de participanți: între 10-20
Grup țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți
implicați în educație,
Timp necesar: aprox. 25 minute, în funcție de mărimea grupului

Pregătire: După exercițiul din Fișa de lucru 2.1 facilitatorul ar trebui să
împartă din nou participanții în grupuri și fiecare grup ar trebui să aleagă una
dintre ideile de schimbare propuse în exercițiul anterior.
Obiective: lărgirea perspectivei asupra modului în care leadership-ul
educațional poate afecta școala
Descrierea metodei:
Grupurile ar trebui să completeze tabelul cu beneficiile schimbării. Va
necesita o analiză suplimentară a modului în care soluția propusă ar putea
aduce beneficii profesorilor, elevilor și părinților. La finalizarea sarcinii, toate
grupurile ar trebui să împărtășească analiza lor cu alți participanți la
instruire.

Subiectul schimbării:
Profesori
Elevi
Părinți

Beneficii:
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Sursa (exercițiu modificat):
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/618/przywodztwo_w_zarzadzaniu_szko
la.pdf
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Fișa de lucru 4.3

Nume: Cine este lider?
Materiale: scaune
Număr de participanți: între 10-20
Grup țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți
implicați în educație,
Timp necesar: aprox. 25 minute, în funcție de mărimea grupului

Pregătire: nu este necesară
Scop: Scopul acestui exercițiu este de a face participanții activi și de a încuraja
reflecția asupra rolului liderului în grup
Obiective: lărgirea perspectivei asupra modului în care leadership-ul
educațional poate afecta școala
Descrierea metodei:
Partea I: Exercițiu
1. În timpul acestui exercițiu, participanții ar trebui să stea în cerc.
2. O persoană trebuie să iasă din cameră.
3. Se va alege o persoană care va fi liderul. Sarcina liderului este să
inițieze acțiuni pe care alții ar trebui să le urmeze. De exemplu, poate bate
din palme, dă din cap, mângâie genunchii etc.). De fiecare dată când liderul
se schimbă acțiunea, grupul trebuie să țină pasul.
4. Persoana care se află în fața ușii este rugată să intre. Sarcina lor este
să ghicească cine este liderul.
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5. Provocarea grupului este să încerce să-l urmărească pe lider și să
schimbe activitățile într-un mod subtil, astfel încât „străinul” să nu înțeleagă
cine este liderul.
4. Acțiunea continuă până când „outsiderul” îl găsește pe lider.
5. Jocul poate fi repetat de mai multe ori cu diferiți lideri și „străini”.

Partea II: Discuție
Ce anume a făcut dificilă determinarea liderului?
De ce abilități au nevoie liderii pentru a avea succes?
Cum a fost să fii adept? Ce abilități sunt necesare?
Ce aspecte ale acestui joc puteți folosi și aplica în viața reală pentru
experiența de a fi un lider și a avea oameni care îl urmează?
A trebuit vreodată să conduceți un grup de oameni pentru a finaliza o
sarcină?

Sursă:
http://www.enetlearning.org/wpcontent/uploads/2015/05/10minuteleadershi
plessons.pdf
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Fișa de lucru 4.4

Nume: Profesorul – lider al schimbării
Materiale: Hârtie albă, pixuri / creioane sau markere
Număr de participanți: între 10-20
Grup țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți
implicați în educație,
Timp necesar: aprox. 30 minute, în funcție de mărimea grupului

Pregătire: liderul împarte participanții în grupuri și le dă hârtie goală și
markere.
Scop: dezvoltarea creativității, extinderea cunoștințelor despre rolul liderului
Descrierea metodei:
Formatorul le cere participanților să-și imagineze că lucrează pentru
revista populară de educație de 10 ani. Coperta revistei pe care au sarcina să
o producă trebuie să-l prezinte pe cel mai inspirat și mai reușit profesor pe
care și-l pot imagina. Acesta este un educator ale cărui activități au inspirat
schimbarea în bine în școală. Ce a făcut pentru a merita o astfel de
recunoaștere? După terminarea sarcinii, liderii grupurilor trebuie să prezinte
lucrarea pentru a-i convinge pe ceilalți participanți la instruire.
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Fișa de lucru 4.5

Nume: Liderul spune
Materiale: Nu sunt necesare
Număr de participanți: între 10-20
Grup țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți
implicați în educație,
Timp necesar: 10-15 minute, în funcție de mărimea grupului

Pregătire: Formatorul trebuie să aleagă o persoană care va fi liderul pentru
prima rundă și să le explice participanților semnificația fiecărei comenzi
descrisă mai jos
Scop: îmbunătățiți concentrarea grupului, energizați participanții
Descrierea metodei:
Când liderul spune „du-te!”, participanții ar trebui să stea liniștiți,
Când liderul spune „stai!”, participanții trebuie să înceapă să meargă,
Când liderul spune „cap”, participanții trebuie să pună mâinile pe
genunchi,
Când liderul spune „genunchi”, participanții trebuie să ridice mâinile.
Runda se va termina atunci când cineva va greși. Pentru a crește
dificultatea, liderul ar trebui să dea comenzile într-un ritm mai rapid.
Următorul lider pentru următoarele runde ar trebui să fie o persoană care a
răspuns incorect la ordinul liderului.
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Sursa: https://careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13file:en-us.pdf
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Fișa de lucru 4.6

Nume: Convinge-mă!
Materiale: Hârtie albă, pixuri / creioane sau markere
Număr de participanți: între 10-20
Grup țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți
implicați în educație,
Timp necesar: o oră, în funcție de mărimea grupului

Pregătire: Înainte de a începe exercițiul, pentru fiecare grup ar trebui să fie
pregătite hârtia și stilourile
Scop: Scopul exercițiului este de a arăta în practică procesul de
crearea unei viziuni care va avea sprijin public. Exercițiul ar trebui să
servească drept modalitate de îmbunătățire a :creativității, rezolvării
problemelor, leadership-ului educațional
Descrierea metodei:
1. Împărțiți participanții în echipe de 4 până la 6 persoane.
2. Rugați-i să-și imagineze că sunt un profesor căruia i se oferă ocazia
folosi de ex. 1.000 PLN pentru o cauză bună care poate aduce în școală
o îmbunătățire directă sau indirectă.
Fiecare grup ar trebui să vină cu 5 idei pentru a cheltui o anumită sumă
de bani (1.000 PLN) și scrieți-le pe hârtie. Participanții ar trebui, să știe că
această idee este de a obține sprijin public (în acest caz, sprijin al altor
participanți). Scopul cheltuielilor - orice se poate gândi (se poate fie pentru
un individ, grup, școală etc.). Deci ar trebui să scrie și motivele pentru care
această idee este bună de parcă ar vrea să convingă pe cineva. – 10 min
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3. Rugați participanții să aleagă o idee care, în opinia lor, este cea mai
bună și marcați-le pe hârtie - 5 minute
4. Rugați participanții să facă schimb de idei între grupuri. Acum
grupurile vor lucra la îmbunătățirea ideii celeilalte echipe. Timp - până la 15
minute.
5. Participanții la atelier în grupuri lucrează pentru a îmbunătăți ideile
echipe adverse.
Prezentarea „ideilor îmbunătățite” de către fiecare grup.
6. Votarea grupului - fiecare grup are 1 vot, care exprimă cea mai
interesantă idee și cea mai bine apărată. Timp - aproximativ 10 minute
7. Anunțarea rezultatelor.
9. Rezumatul atelierului cu ajutorul întrebărilor (15 minute):
• Ce factori au influențat alegerea ideii?
• Ce ați luat în considerare, ca grup, la vot? Cu propriile beneficii,
valori, formă de prezentare, ideea a fost similară cu a ta, în timpul consultării
ai fost de acord că etc ...?
• Care idei au primit cel mai mult sprijin? La ce beneficii s-au referit?
• Ce caracteristici ale viziunii îți vor permite să câștige sprijinul
comunității școlare?
• Cum ar trebui să ne convingem viziunea despre școală?

Sursa (exercițiu modificat):
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/Wha
t&#39;s%20on%20Your%20Plate.pdf
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Fișa de lucru 4.7
Nume: Evaluarea modulului
Materiale: foi de evaluare tipărite, stilou sau creion
Număr de participanți: între 15-20
Grup țintă: toate tipurile de profesori, manageri educaționali și alți specialiști
implicați în educație
Timp necesar: cel puțin 10 minute

Pregătire: formatorul va împărtăși foile de evaluare cu participanții, cerândule să le completeze.

Obiective:
- să identifice punctele forte și punctele slabe ale formării
- să identifice aspectele de instruire care trebuie îmbunătățite
Descrierea metodei:
Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos. Chestionarele sunt
anonime, iar rezultatele vor fi utilizate pentru a îmbunătăți activitatea.
Încercuiți varianta de răspuns care corespunde opțiunii dvs., unde
semnificația cifrelor este:
1 - puternic dezacord
2- dezacord
3 - nici de acord, nici dezacord
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4-de acord
5 - puternic acord
Crt.
No
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Întrebări
Instrucțiunile instructorului au fost clare și
ușor de înțeles
Timpul pentru fiecare exercițiu a fost
suficient pentru a termina sarcina
Procesul de instruire a încurajat schimbul
de idei și participarea activă
Am câștigat perspective noi datorită
schimbului de idei între participanți
Cunoștințele teoretice prezentate m-au
pregătit suficient pentru a efectua exerciții
practice
Cursurile au avut obiective clare

Informațiile primite la cursuri au fost reale
și relevante pentru munca mea
8. Am idei noi despre cum pot îmbunătăți
calitatea educației pe care le voi folosi în
munca mea
9. Cred că pot deveni mai bun la locul de
muncă datorită acestei formări
10. Această formare m-a motivat să continui cu
acele sarcini care vor conduce la calitate în
școală
11. Conținutul cursurilor a fost adecvat
programului
12. Înțeleg cine este liderul profesorului și cu ce
se ocupă el

1

2

3

4

5
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13. Formatorii au folosit diverse materiale
didactice pentru a îmbunătăți procesul de
învățare
14. Atmosfera generală de-a lungul procesului
de instruire a încurajat procesul de învățare
15. Formatorii au încurajat implicarea
cursanților în discuții
16. Formarea a favorizat munca în echipă și
cooperarea
17. Formatorii au fost abordabili și prietenoși

Vîrst :

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

40-45 ani

peste 50 ani
Genul :

M

F

Poziția ocupată:
Profesor

Director

Alt specialist educațional

Formator de prof.

45-50 ani
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Număr
Titlul modulului
Subiectul / Scurtă
descriere

MODULUL 5
Profesorul ca lider, mentor, tutor și antrenor – teorie și practică
Scopul acestui modul este de a oferi cititorului (elevilor) cunoștințele
necesare despre profesor ca lider, mentor, tutor și coach. Accentul sesiunilor
este pus, de asemenea, pe munca în „clasă”, inteligența emoțională, grija
pentru dezvoltarea eficientă și bunăstarea elevilor. Acesta este un modul în
care vom defini conceptele de mentorat, îndrumare și coaching în școală.
Prima sesiune. Clarificarea importanței conducerii profesorului în clasă și
a rolului acestuia pentru procesul general de învățare pentru fiecare copil în
mod individual.
A doua sesiune. Definirea esenței termenilor mentor, tutor și coach și
adiferențele dintre ele, rolul lor în procesul de învățare.
A treia sesiune. Definiții ale inteligenței emoționale. Răspundem la
întrebarea: „Cum să dezvoltăm inteligența emoțională la copii?” Vom vorbi și
despre tehnicile de combatere a furiei.
A patra sesiune. Tabel (model grafic) al calităților și competențelor
conducătorului profesorului, mentorului, tutorelui și coach-ului.
A cincea sesiune. Vom vorbi despre dezvoltarea eficientă și starea de bine
a elevilor și despre cum să o atingem. Activități de interes,
A șasea sesiune. În această sesiune vom oferi exemple și modalități de a
dezvolta abilități de mentorat și coaching și vom împărtăși, de asemenea,
bune practici.

Grupul țintă

Scopul formării

Modul 5 de formare va fi orientat către:
• Profesori din școlile primare, secundare și din unele școli superioare
• Managerii școlii
• Experți în domeniul educației
• Autori de literatură pedagogică
• Studenți în specialități pedagogice
La sfârșitul activității, toți cursanții vor dobândi următoarele competențe:
● vor putea gestiona mai eficient procesul de învățare
● vor fi motivați să lucreze la dezvoltarea / modernizarea abilităților de
leadership, mentorat și coaching
● vor putea pune în practică jocurile și metodele prezentate în acest modul
● își vor crește nivelul competențelor folosind diferite tehnici
● vor putea distinge când este necesar să fii lider, mentor, coach în clasă
● vor câștiga competență în domeniul inteligenței emoționale
● vor obține o perspectivă asupra experienței imediate a profesorilor de
succes
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Numele sesiunii

1. Profesorul ca lider în
clasă (lider al elevilor)

Descrierea activităților / metodelor de învățare
În această sesiune vom clarifica importanța conducerii profesorilor în clasă și
rolul acesteia în procesul general de învățare, pentru fiecare copil în mod
individual. Care sunt provocările pentru profesorul modern? Ce putem face noi
ca profesori pentru a schimba educația? Vom enumera calitățile și competențele
profesionale pe care trebuie să le dețină un cadru didactic.
Vom prezenta jocuri demonstrative din practica colegilor noștri (de la
Școala Elementară „Khan Krum” 107), care ne oferă exemple ilustrate de
abordări diferite în clasă
Fișa de lucru 5.1 (Ritm)
Fișa de lucru 5.2 (Știința mea - un joc de inspirație)
Fișa de lucru 5.3 (Clubul Elite)
Fișa 5.4 (direcție)
Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Pentru a prezenta subiectele aveți nevoie de un proiector video, laptop și
ecran.
2. Trepied și marker.
3. prezentare ppt: Există o prezentare PowerPoint pentru acest modul, în
general, care include toate sesiunile.
Propunerea de timp: 25 de minute

2. Profesorul ca mentor,
tutor și coach

Descrierea activităților / metodelor de învățare
Definirea noțiunilor de mentor, tutor și coach și a diferențelor dintre
aceștia. Obiective și sarcini ale mentorului.
Ce este un tutore și ce este un coach la școală? Rolul lor în procesul de
învățare. Coaching individual. Obiective și etape ale coaching-ului la școală.
Construiește relații puternice de coaching. Principalele avantaje ale aplicării
abilităților de coaching în sistemul educațional. Tehnici de coaching ușor de
aplicat (exemple).
Calități și competențe pe care profesorul trebuie să le dețină.
Fișa de lucru 5.5 (Cât de controlant ești?)
Fișa de lucru 5.6 (Ajută-i pe ceilalți să își sporească stima de sine)
Fișa de lucru 5.7 (Urmează-mi instrucțiunile)
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Fișa de lucru 5.8 (Coaching)

Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Pentru a prezenta subiectele este necesar un video-proiector, un laptop și
un ecran.
2. prezentare ppt: Există prezentare PowerPoint pentru acest modul în
ansamblu, care include toate sesiunile.
3. Inteligență emoțională

Propunerea de timp: 25 de minute
Descrierea activităților / metodelor de învățare
Definiții pentru inteligența emoțională. Răspundem la întrebarea: Cum
devin inteligent emoțional?
Predarea socio-emoțională sau modul în care stagiarii își identifică și
gestionează emoțiile și interacțiunile cu alte persoane. Beneficiile acesteia.
Furia și controlul acesteia. Prevenirea comportamentului agresiv.
Avantajele cunoașterii și reglării emisiilor.
Recunoașterea inteligenței emoționale.
Fișa de lucru 5.9 (Prezinta-te)
Fișa de lucru 5.10 (Câștigător sau învins)
Fișa de lucru 5.11 (Exercițiu de conștientizare de sine)
Fișa de lucru 5.12 (Analiza temperamentului)

Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Un proiector video, laptop și ecran sunt necesare pentru a prezenta
subiectele.
2. prezentare ppt: Există o prezentare PowerPoint pentru acest modul în
general, care include toate sesiunile.
Proposal of Timing: 30 minutes

4. Profesorul - lider ca
mentor și profesor standarde

Descrierea activităților / metodelor de învățare

Project number: 2018-1-PL01-KA201-050605

Aici oferim un tabel (model grafic) cu calitățile și competențele profesorului
lider, mentor, tutor și antrenor.
Vom explica de ce sunt necesare aceste competențe profesionale și calități
personale.
Îi vom sprijini cu exemple din situații reale din clasă.
Anexa 1: „Calitățile conducătorului profesorului” de Antoaneta Yaneva
Fișa de lucru 5.13 (Găsiți conceptul)
Fișa de lucru 5.14 (Dacă ..., atunci ...)
Fișade lucru 5.15 (Răspuns agresiv, supus și asertiv)
Fișa de lucru 5.16 (Aveți încredere în alții)
Lista echipamentelor și materialelor necesare
1. Pentru a prezenta subiectele aveți nevoie de un proiector video, laptop și
ecran.
2. Trepied și marker.
3. prezentare ppt: Există o prezentare PowerPoint pentru acest modul, în
general, care include toate sesiunile.
5. Dezvoltarea eficientă și
starea de bine a elevilor

Propunerea de timp: 25 de minute
Descrierea activităților / metodelor de învățare
Factori pentru starea de bine a elevilor
Ceea ce determină starea de bine a vârstei școlare - indicăm principalii
factori selectați dintr-un sondaj pentru copii. Întrebările adresate ne ghidează, în
calitate de cercetători ai nevoilor și viziunii dezvoltării copiilor (Sondajul a fost
realizat cu elevi din clasele a V-a, a șasea și a șaptea, incluzând următoarele
întrebări: „Ce m-ar face să mă simt în siguranță la școală?”, „Ce m-ar ajuta sămi sporesc succesul? "," Care din ceea ce am învățat la școală îmi va ajuta
dezvoltarea viitoare? ").
- Fișă de lucru 5.17 (Sondaj chestionar)
Subliniem propriile opinii, ca educatori activi, cu privire la ceea ce este cel
mai important pentru asigurarea unui climat școlar bun: subliniem abordarea
individuală a comunicării cu elevii, precum și cooperarea eficientă și continuă
între profesori și părinți, de asemenea, între profesori și psihologi / profesori de
resurse / logopezi.
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-

-

Crearea și stabilirea unei culturi școlare și a unei comunități școlare în
care copiii și studenții se simt susținuți și implicați - ziar școlar, radio
școlar, Ziua competențelor, vacanță sportivă, includerea elevilor în
programul ERASMUS +, conversație cu psihologul în orele de curs ...
Dezvoltarea personală a elevilor - oportunități și perspective
Evaluarea timpurie și descoperirea cadourilor la elevi
Practica școlii elementare Khan Krum 107 pentru lucrul cu copii
supradotați: lucrați în grupuri de interese
Diagnosticul copiilor cu CES
Participare activă la competiții naționale și internaționale

Anexa 2: „Rolul profesorului-lider pentru incluziunea elevilor cu nevoi
speciale în școala de masă (un articol de Danko Kalapish)
Fișa de lucru 5.18 (Creșteți stima de sine și încrederea)
Fișa de lucru 5.19 (Suișuri și coborâșuri)
Anexa 3: Fotografia clasei
Lista echipamentelor și materialelor necesare

6. Dezvoltarea abilităților
de mentorat și coaching.
Bune practici.

1. Un proiector video, laptop și un ecran sunt necesare pentru a prezenta
subiectele.
2. prezentare ppt: Există o prezentare PowerPoint pentru acest modul în
general, care include toate sesiunile.
Propunerea de timp: 15 minute
Descrierea activităților / metodelor de învățare
În această sesiune vom oferi exemple și modalități de a dezvolta abilități
de mentorat și coaching și vom împărtăși, de asemenea, bune practici.
Mentorat - orientări
- stabilirea unei legături între mentor și ucenicul său - timpul petrecut între
cei doi întărește încrederea dintre ei
- trasarea de granițe între cele două părți - aceasta implică o oarecare
distanțare, în ciuda prieteniei care implică orice proces de mentorat. Este
important ca ambele părți să ia în considerare nevoia de limite (în special în
ceea ce privește relația dintre profesor și elev, profesor și coleg), precum și să
permită limitele să se schimbe într-o etapă viitoare a comunicării comune.
- să ofere ucenicului posibilitatea de a face greșeli, pe care apoi le poate
interpreta și pe care le poate discuta cu mentorul său
- lucrați la obiectivele mentorului - mentorul însuși are adesea nevoie de un
alt mentor care să-l ghideze și să discute cu el obiectivele stabilite
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- mentorul din clasă trebuie să cunoască bine atât elevul, cât și statisticile care
îl ghidează în abordările alese (pentru a le indica ca fiind în general de succes
sau, în general, nereușite)
- plăcerea succesului novicilor - de multe ori mentorul se simte abandonat și
inutil după ce novicele câștigă încredere și independență după ce obiectivele au
fost îndeplinite. Există două direcții pentru a ieși din această stare psihologică mentorul trebuie să-și dea seama că partea principală a mentoratului este
prietenia, care rămâne mult după ce obiectivele sunt atinse; mentorul trebuie să
găsească noi obiective și noi personalități cărora să le transmită experiența sa
valoroasă

Așteptări
Care este
înțelegerea
noastră?
Ce vrem să
realizăm?

Limite
Cum vom
face față
dificultăților?
Confidențialit
ate și etică.

Specificități
practice
Unde ne
vom întâlni?
Cum ne vom
conecta între
noi?

Cum să fii un bun mentor pentru colegii tăi.
Abilități de coach - orientări
- trebuie să-și dea sensul și să-și accepte neutralitatea față de celălalt, să
lucreze asupra imparțialității și distanței sale constructive. În același timp,
trebuie să fie mulțumit emoțional - să inspire încredere. Aceste două
caracteristici aparent incompatibile pot fi combinate într-o singură persoană
care duce o viață socială și emoțională activă în afara sesiunilor de coaching.
-coach-ul trebuie să-și exercite în mod constant abilitatea de a pune cât mai
multe întrebări „deschise” fără a ghida cealaltă persoană în răspunsurile sale
- coach-ul trebuie să asculte global, să colecteze numărul maxim de opinii
asupra unei situații specifice, rămânând mereu imparțial
- fiecare sesiune de coaching ar trebui să înceapă cu o durată fixă pentru a
oferi un sistem de sarcini și obiective realizabile pentru anumite ore / zile
- mai întâi de toate, în coaching începe cu stabilirea exactă și fixă (de
preferință scrisă pe hârtie) a obiectivelor dorite
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What

Why

How

Obiectul
dorințelor

Motiv
pentru a dori
obiectul

Planificați
realizarea
obiectului

examplu:
Dezvoltarea
carierei

examplu:
Progresul în
viață

examplu:
Creșteți
perseverența

Fișa de lucru 5.20 (Exercițiul de externalizare a conflictelor interne)
Fișa de lucru 5.21 (Ce cuvânt este comun)
Fișa de lucru 5.22 (Puncte de învățare)
Fișa de lucru 5.23 (Cum să-mi găsesc mentorul)
Lista echipamentelor și materialelor necesare
● Pentru a prezenta subiectele sunt necesare un proiector video, laptop și
ecran.
● prezentare ppt: există o prezentare PowerPoint pentru acest modul în
general, care include toate sesiunile.
● Propunerea de timp: 25 minute

Conținuturi
● Fișa de lucru1 – 23
● Anexa 1 – 3
● o singură prezentare (Profesorul ca student, lider, mentor, tutor și antrenor - teorie și practică)
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Fișa de lucru nr. 5.1
Nume: Ritm (joc rapid) - potrivit pentru începutul formării și în orice moment
Materiale: fără
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: toate tipurile de profesori, participanți la instruiri.
Timp necesar: 5 minute sau la discreția profesorului (facilitatorului).
Pregătire: fără
Obiective:
- creează o atenție și o concentrare durabile
- lucrul în echipă
- creativitate
- construiește calități de lider
- crearea unei atmosfere pozitive în clasă
Descrierea metodei: Participanții pot fi în picioare, așezați pe scaunele lor sau în cerc.
Facilitatorul setează o figură ritmică scurtă, bătând din palme cu un anumit ritm. De
asemenea,
invită participanții să-l urmeze și să se implice. Când acest ritm este efectuat timp de
aproximativ
20-30 de secunde - sau la discreția facilitatorului, acesta atribuie un participant să stabilească
un
tempo diferit al ritmului. La intervale diferite, facilitatorul schimbă participanții pentru a
stabili
un ritm diferit.
Opțiune avansată: participantul care stabilește noul tempo pentru a schimba figura ritmică
care bate din palme.
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Fișa de lucru nr. 5.2
Nume: Știința mea - un joc de inspirație
Materiale: Tablă și markere
Număr de participanți: fără număr
Gruo țintă: profesori, participanți la formarea echipei, instruire
Timp necesar: 3 – 4 minute
Pregătire: fără
Obiective:
• Dezvoltarea unei abordări creative a sarcinilor
• Instruire și prezentare în autoevaluare
• Dezvoltarea calităților de conducere - Creativitate și activitate
• Mintea mobilă
• Dezvoltarea gândirii asociative
Descrierea metodei : Formatorul selectează un participant și îl invită să scrie pe tablă
numele disciplinei pe care o predă sub forma unui acrostih. Scopul este împotriva fiecărei
scrisori, participantul să scrie ceva important, semnificativ, care să-i aducă știința. Acest lucru
ar trebui să se întâmple în decurs de 3 minute. Etapa reală a jocului se termină atunci când
ultimul participant își prezintă subiectul.
M - Magic
U - unic
S - Netedă
I - Inspirator
C - Colorat
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Fișa de lucru nr. 5.3
Nume: Clubul Elitelor
Materiale: foi de hărtie și pixuri
Număr de participanți: 10 sau mai mulți
Grup țintă: profesori, participanți la formarea echipei, instruire
Timp necesar: 12 – 15 minute
Pregătire: fără
Obiective:
• Dezvoltarea abilităților de prezentare
- Dezvoltarea abilităților persuasive
- Dezvoltarea capacității de selecție adecvată a calităților personale și profesionale
Descrierea metodei Gazda explică jocul: imaginați-vă că sunteți membru al unui club
de elită. Vă cunoașteți de multă vreme și aveți încredere unul în celălalt. Accesul la acest club
este foarte limitat. Sarcina ta este să îi convingi pe toți ceilalți membri ai clubului să accepte
un nou membru prezentat de tine. Prezentarea dvs. este considerată reușită dacă la sfârșitul
sesiunii, toți membrii votează „PENTRU”.
Candidatul are 5 minute - în afara sălii - pentru a se prezenta celui care îl va vota.
Reprezentantul are la dispoziție 3 minute pentru a-i convinge pe ceilalți să voteze
„PENTRU”. Se pot pune și întrebări.
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Fișa de lucru nr. 5.4
Nume: Direcție
Materiale: fără
Număr de participanți: 10 sau mai mulți
Grup țintă: profesori de la instruire sau între 15-20
Timp necesar: aprox. 5 minute
Pregătire: Formatorul le spune cursanților să stea unde vor în cameră.
Obiective:
•

Un joc de tact și atenție

•

Pentru a se conforma celorlalți

•

Pentru a depăși obstacolele

•

lucru in echipa

Descrierea metodei:
Fiecare stagiar stă într-un loc la alegere în cameră. Facilitatorul le spune cursanților să
aleagă un alt punct din cameră fără să le spună celorlalți care este. La un semnal dat de
antrenor, toată lumea începe să se miște, străduindu-se să ajungă la punctul său fără a se
ciocni cu alții, care se deplasează și ei într-un anumit punct.
Notă: Jocul poate fi jucat pentru timp limitat - de exemplu 25 de secunde.
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Fișa de lucru nr. 5.5
Nume: Exerciții de abilități de conducere: cât de controlant ești?
Materiale: O copie a „Formularului de evaluare a controlului” furnizat mai jos pentru
fiecare delegat.
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori, participanți la instruire
Timp necesar: Explicarea exercițiului: 5 minute
Activitate: 10 minute
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără
Obiective:
Evaluează-ți performanța pe baza a ceea ce alții, în special membrii echipei și colegii
tăi, cred despre tine.
Descrierea metodei:
Distribuiți „Formularul de evaluare a controlului” tuturor delegaților. Rugați delegații
să completeze formularul. Mai întâi trebuie să identifice un număr de oameni care le sunt
adepți. Rugați-i să le scrie numele în listă. Apoi, delegații trebuie să înregistreze viziunea
fiecărei persoane pe care au numit-o despre propria performanță. Acest lucru îi încurajează să
gândească din punctul de vedere al celuilalt și să vadă cât de controlabili ar putea fi față de
ceilalți. Alocați 10 minute pentru acest exercițiu. Aduceți-i înapoi pe toți și provocați-i la o
discuție.
Discuție: Crezi că unii dintre adepții tăi te-ar descrie ca pe o persoană care este adepta
controlului? Ce sugerează acest lucru? Ce ai putea face în legătură cu asta? Crezi că mulți
dintre adepții tăi te-ar clasifica drept lider de control? Crezi că le place să aibă un lider de
control? Ce poți face pentru a crea o atmosferă mai prietenoasă?
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Variații: pentru a trece la pasul următor, puteți pregăti formulare similare și le puteți da
membrilor echipei delegaților dvs. și le puteți cere să-și înscrie liderul în ceea ce privește
controlul asupra lor. Apoi puteți compara aceste rezultate cu cele obținute de lider. Orice
diferențe mari trebuie analizate în continuare pentru a vedea ce sugerează cu adevărat. De
exemplu, adepții dvs. vă pot marca negativ, în timp ce s-ar putea să vă înscrieți pozitiv.
Diferența sugerează că s-ar putea să faci ceva ce nu ar trebui să faci, dar s-ar putea să nu fii
conștient de asta. A deveni conștient de această trăsătură este primul pas în direcția spre un
stil de conducere cu mai puțin control și mai deschis.

FORMULAR DE EVALUARE A CONTROLULUI

PARTEA 1:
Cât crezi că îți place să controlezi oamenii în diferite situații? Plasați un X la nivelul
corespunzător.
Nevoie mică

Nevoie mare de

de control

control

-2

-1

0

1

2

PARTEA a 2a :
1. Scrieți numele subordonaților sau a membrilor echipei în stânga.
2. Pentru fiecare persoană, întreabă-te cum te-ar evalua cât de mult control exerciți.
Numele membrilor

Nevoie mică de

Nevoie mare

echipei

control

de control

-2

-1

0

1

2
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Fișa de lucru nr. 5.6
Nume: Exerciții de abilități de conducere: Ajutați-i pe alții să-și crească stima de sine
Materiale: O copie a „Formularului de valori” furnizat mai jos pentru fiecare delegat.
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori, participanți la instruire
Timp necesar: Explicarea exercițiului: 5 minute
Activitate: 15 minute
Feedback de grup: 15 minute
Pregătire: fără
Obiective:
Identifică ce poți face pentru ca adepții tăi să se simtă importanți și să vadă mai clar
importanța sarcinilor care le sunt date.
Descrierea metodei:
Distribuiți „Formularul de valori” tuturor delegaților.
Explicați scopul acestui exercițiu afirmând că liderii trebuie să-i facă pe adepții lor să se
simtă apreciați, astfel încât să fie mai motivați să își îndeplinească îndatoririle, știind totodată
că astfel contribuie ca întreg.
Rugați fiecare delegat să parcurgă formularele. Rugați-i să identifice mai întâi o serie
de oameni care le sunt adepți. Apoi răspundeți la cele două întrebări principale despre valori.
Este esențial ca delegații să fie foarte specifici despre ceea ce afirmă aici. Observațiile
vagi nu sunt permise. Aici sunt cateva exemple:
Exemple bune:
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„O voi ruga pe Jane să prezinte la următoarea întâlnire critică de progres, pentru a
explica faptul că mă aștept ca performanța ei să facă o impresie pozitivă asupra clientului
nostru și va fi cu adevărat valoroasă pentru echipă”
„Îl voi face pe John să vină mâine la biroul meu și să vorbească despre noua sa
propunere de extindere a departamentului”
„Îi voi cere lui Peter să creeze o schiță rapidă a noii arhitecturi software despre care am
discutat săptămâna trecută la prânz”
„La următoarea întâlnire săptămânală cu echipa, voi explica cât de important este noul
proiect pentru viitorul companiei noastre și cum se potrivesc eforturile noastre cu tendințele
actuale ale industriei în următorii 5-10 ani.
Exemple rele:
„Îi voi explica Mariei cât de important este rolul ei”
„Le voi spune altora că Max este un membru important al echipei”
„Îi voi spune lui Albert că face o treabă bună”
Alocați 10-15 minute pentru această parte.
Reveniți împreună și rugați-i pe toți să împărtășească câteva exemple de acțiuni pe
care le-au identificat. Puneți-i pe alții să comenteze calitatea acestor acțiuni și observați, de
asemenea, pentru a vă asigura că acțiunile sunt adecvate și nu sunt vagi.
Urmează o discuție.
Discuție: A fost ușor să vină cu idei noi despre a-i ajuta pe ceilalți să vadă valoarea muncii
lor? Ce metode noi ați învățat de la alți delegați? Cât de critic este să subliniem continuu
importanța sarcinilor? Ce puteți face pentru a ridica sarcina care este de obicei văzută ca
rutină? Cât de important este să notezi aceste acțiuni?
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Formular de valori
Numele membrilor echipei

Ce pot face pentru a face pentru

Ce pot face pentru a crește

ca persoana să se simtă prețuită și

valoarea sarcinilor pe care

importantă

ar trebui să le facă
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Fișa de lucru nr. 5.7
Nume: Exerciții de abilități de conducere: Urmează-mi instrucțiunile
Materiale: Spațiu mare. De preferință, o zonă în care oamenii să poată sta sau să se
întindă. O configurație ideală este în aer liber pe iarbă, de preferință cu o cârpă ușoară și
confortabilă. O altă alegere este o sală de sport.
Difuzor (opțional).
Premiul pentru câștigător (opțional).
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori, participanți la instruire
Timp necesar: Explicarea exercițiului: 10 minute
Activitate: (10 min for fiecare lider) * 3 = 30 minute
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără
Obiective:
Un grup trebuie să urmeze instrucțiunile unui lider pentru a forma un anumit tipar pe
baza unei ținte specifice.
Descrierea metodei:
Nominalizați o persoană ca lider. Acest exercițiu testează capacitatea liderului.
Afișați un model tipărit pe o hârtie numai liderului. Alții nu ar trebuie să poată vedea
acest model. Modelul ar putea fi o serie de linii conectate sau forme de bază așa cum se arată
mai sus.
Roagă-l pe lider să se îndepărteze de grup. Dacă este necesar, puteți oferi un difuzor
liderului, astfel încât ceilalți să-l audă când vorbește în timp ce se îndreaptă spre ei.
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Roagă-l pe lider să îndrume grupul pentru a forma forma țintă specifică. Liderul nu are
voie să privească grupul în timp ce îi execută instrucțiunile. Liderul trebuie să-și folosească
imaginația, memoria și instrucțiunile exacte pentru a finaliza cu succes sarcina.
Liderul poate da doar comenzi pentru mișcare. Liderului nu i se permite să descrie
forma grupului.
Odată ce liderul este mulțumit de instrucțiunile sale, el ar trebui să anunțe că a
îndeplinit sarcina. Liderul poate privi acum grupul și le poate dezvălui forma țintă pentru
evaluare și analiză.
Întrebați grupul despre abilitatea liderului de a dirija. Întrebați-l pe lider cum s-a simțit
în timp ce dădea instrucțiuni și cât de încrezător era cu privire la execuția sau răspunsurile
grupului.
Urmează o discuție.
Discuție: Cât de bine s-a comportat liderul? Care a fost secretul succesului lor? De ce
unii lideri au avut performanțe slabe? Ce sugerează acest lucru despre a da instrucțiuni, a
primi instrucțiuni, a oferi feedback și abilități generale de management?
Variații: puteți repeta exercițiul cu alți membri ai echipei cu aceeași imagine. În acest
caz, vor cunoaște ținta, dar trebuie să aștepte instrucțiunile de urmat. Alternativ, puteți utiliza
imagini noi pentru fiecare lider nou, astfel încât aceștia să urmeze instrucțiunile, dar fără să
cunoască forma finală.
De asemenea, îl poți desfășura ca o competiție în care câștigă liderul cu cel mai
apropiat model de țintă. Ar fi mai dificil să derulați exercițiul ca o competiție dacă utilizați
modele diferite pentru fiecare lider, deoarece unele forme se pot dovedi mai dificile de format
decât altele.
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Fișa de lucru nr. 5.8
Nume: Exerciții de abilități de comunicare: coaching
Materiale: fără
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori, participanți la instruire
Timp necesar: Explicarea exercițiului: 5 minute
Activitate: 15 minute
Feedback de grup: 15 minute
Pregătire: fără
Obiective:
Un grup de participanți sunt rugați să acționeze ca „antrenor” și să învețe celălalt grup.
pentru a-i spori încrederea individului în propriile capacități și talente.
Descrierea metodei:
Împărțiți grupul în două subgrupuri. Un grup este ales aleatoriu pentru a acționa ca
antrenori, în timp ce celălalt grup acționează ca elevi. Fiecare antrenor are un elev.
Fiecare antrenor are 1 minut pentru a decide ce materie specială vrea să-i predea
elevului. Acesta nu trebuie să fie un subiect academic, poate fi orice, de la a juca un
instrument muzical până la a desena, a fi bun la jocuri video sau chiar la gătit.
Fiecare antrenor are 5 minute pentru a-și învăța elevul despre subiectul ales.
La sfârșitul a cinci minute, fiecare student evaluează antrenorul cu privire la abilitățile
de antrenor, inclusiv abilitatea de a înțelege stilul de învățare al elevului, furnizarea
informațiilor (alegerea cuvintelor și a exemplelor) și abilitatea de a răspunde la întrebări.
Antrenorul cu cel mai bun rating va câștiga un premiu.
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Discuție: Discutați cu grupul despre modul în care acest exercițiu ajută la înțelegerea
și recunoașterea abilităților altora și la modul în care facilitează procesul de consolidare a
echipei și comunicare eficientă.
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Fișa de lucru nr. 5.9
Nume: Introduceți-vă singuri
Materiale: foi de hărtie si creioane pentru fiecare participant
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: până la 20 de profesori de la aceeași școală, universitate sau oameni care
lucrează împreună
Timp necesar: 30 minute
Pregătire: fără
Obiective:
Dezvoltarea capacității de autoidentificare reală
Pregătirea calităților de conducere - flexibilitatea gândirii, obiceiuri pentru o
comunicare eficientă
Descrierea metodei:
Antrenorul distribuie câte o foaie și un stilou fiecărui participant. Scopul este ca pe o
parte a foii pentru fiecare să își descrie punctele tari și punctele slabe.
Pe spatele foii, participantul trebuie să scrie la ce aspiră.
Toate foile sunt colectate și amestecate. Antrenorul desenează o foaie și citește ceea
ce este scris. Participanții la instruire trebuie să-și recunoască colegul.
Jocul se încheie cu o discuție, scopul fiind ca toată lumea să afle dacă
autoidentificarea lor coincide cu părerea celorlalți.
Notă: Informațiile obținute pot inspira crearea viitoarelor grupuri de lucru formate pe
baza unor obiective și interese comune.
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Fișa de lucru nr. 5.10
Nume: Câștigător sau învins (joc rapid)
Materiale: fără
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori de toate tipurile, participanți la traininguri, teambuilding.
Timp necesar: 5 minute
Pregătire: Participanții sunt împărțiți în perechi
Obiective:
În acest joc participanții învață să caute pozitivul în fiecare situație
- Lucru in echipa
- Clădind încrederea
Descrierea metodei:
Participant A împărtășește cu participantul B ceva negativ care i s-a întâmplat.
Trebuie să fie ceva legat de școală (muncă). Trebuie sa fie adevarat. Participantul B
comentează apoi același lucru, dar concentrându-se asupra pozitivului din situație.
Participantul B ajută la înțelegerea evenimentului rău. Apoi rolurile se schimbă.

MODULE 5
2018-1-PL01-KA201-050605

Fișa de lucru nr. 5.11
Nume: Exercițiu de autoevaluare
Materiale: O copie a „Listei de valori” furnizate mai jos
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori de toate tipurile, participanți la traininguri, teambuilding.
Timp necesar: Explicarea exercițiului: 2 minute
Activitate: 5 min selectând zece valori + 2 min selectând cinci valori + 3 min reflexie
= 10 minute
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără

Obiective: Parcurgeți valorile furnizate și selectați-le pe cele mai bune pe baza instrucțiunilor
furnizate, înțelegând punctele lor forte, limitările, atitudinile, valorile și motivațiile:
-

să reflecteze asupra valorilor lor și să vadă exact ce contează cel mai mult pentru ei

-

să înțeleagă ce cred ei acum și cum s-ar fi putut schimba acest lucru în trecut

Acest exercițiu poate fi efectuat periodic, cum ar fi o dată pe an, și vă puteți aștepta să obțineți
rezultate diferite de fiecare dată. Compararea acestor rezultate pe cont propriu poate fi destul
de educativă și poate ajuta în continuare la creșterea conștientizării de sine.
În acest joc participanții învață să caute pozitivul în fiecare situație
- Lucru in echipa
- Clădind încrederea
Descrierea metodei:
Explicați cursanților că în acest exercițiu se vor examina ei înșiși cu privire la o serie
de valori. Înțelegând valorile, ei își vor spori conștiința de sine.
Furnizați o copie a „Listei de valori” fiecărui cursant.
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Rugați cursanții să identifice zece valori în care cred cu tărie sau care sunt importante
pentru ei. Lista este furnizată doar ca referință. Aceștia pot adăuga la listă orice altă valoare
pe care o consideră puternică și o pot selecta ca parte a celor mai importante zece valori ale
lor. Rugați-i să scrie aceste valori pe o bucată de hârtie separată. Pentru cele mai bune
rezultate, acestea ar trebui să fie cât se poate de sincere. Ei nu ar trebui să aleagă valori pentru
a arăta, pentru că sunt corecte din punct de vedere politic sau sunt modele populare. Ar trebui
să aleagă numai în funcție de ceea ce este important pentru ei.
Alocați aproximativ 5 minute pentru această parte.
Acum, la pasul următor, cereți cursanților să selecteze doar cinci valori din cele zece
pe care le-au selectat. Acest lucru este acum mult mai greu, dar procesul de selecție îi va
obliga să vadă ce apreciază cu adevărat cel mai mult.
Alocați 2 minute pentru această parte.
Alocați încă vreo câteva minute pentru reflecție, astfel încât cursanții să se poată
gândi la ce înseamnă alegerile lor pentru ei.
Aduceți înapoi pe toți împreună și rugați-i să împărtășească valorile și observațiile lor
unul câte unul. Dacă cursanții se cunosc sau fac parte dintr-o echipă, împărtășirea valorilor
importante poate fi destul de educativă, deoarece oamenii pot vedea ce este cel mai important
pentru ceilalți membri ai echipei.
Urmează o discuție.
Discuție: Ce ai învățat despre tine în acest exercițiu? A fost dificil să selectați cele
zece valori? Ce ziceți de reducerea la cinci valori? Ați adăugat noi valori la listă? Ce părere
aveți despre valorile altor stagiari? Dacă îi cunoști pe ceilalți stagiari, alegerile lor s-au
potrivit cu așteptările tale? Dacă ați trecut prin acest exercițiu în trecut, valorile voastre erau
diferite? Ce sugerează acest lucru?
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Fișa de lucru nr. 5.12
Nume: Analiza temperamentului

Moștenire genetică

Atribute fizice
TEMPERAMENT

Experiențe de viață

Condiții de mediu

Materiale: O copie a „chestionarului de temperament” furnizat mai jos, pentru fiecare
cursant.
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori de toate tipurile, participanți la traininguri, teambuilding.
Timp necesar: Explicarea exercițiului: 5 minute
Activitate: 15 minute răspunzând la întrebări + 15 minute partajare = 30 minute
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără
Obiective: Răspundeți la întrebările furnizate în formular și apoi discutați cu un partener.
Pentru a ajuta cursanții să exploreze conceptul de temperament, să înțeleagă ce înseamnă,
cum se formează și cum poate influența inteligența lor emoțională.
Scop: Temperamentul se referă la aspecte ale personalității individului, care sunt în principal
biologice sau înnăscute, spre deosebire de cele învățate. Temperamentul este în esență format
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din trăsăturile pe care le-am dobândit de-a lungul vieții, la începutul vieții sau pur și simplu
le-am moștenit. Aici sunt cateva exemple:
„Sunt timid în mediile sociale. Mă simt incomod dacă mă găsesc brusc în centrul
atenției. Cred că vine din copilăria mea când am fost crescut pentru a fi un copil liniștit. ”
„Nu am fost niciodată foarte sportiv sau fizic când am crescut, așa că implicarea în
sport în aceste zile nu mă atrage prea mult. Unde am crescut, a fost rău ca fetele să facă sport
”.
„Îmi place să vorbesc. Dacă intru într-o cameră și este liniște, am cea mai puternică
dorință de a vorbi și de a-i face pe toți să asculte. Am primit asta de la mama, cred ...
”[Continuă să vorbească o vreme până se oprește!]
„Am fost mereu sportivă, deși eram fată, mi-a plăcut întotdeauna orice sport, chiar
dacă era preponderent pentru băieți. Cred că am primit asta de la tatăl meu, care era foarte
sportiv ”.
În acest exercițiu, cursanții explorează natura temperamentului lor și discută acest
lucru cu alții pentru a înțelege mai bine ce înseamnă acest lucru.
Descrierea metodei:
Explicați că temperamentul este influențat de un amestec de parametri, cum ar fi
următorii:
-

Moștenirea genetică

-

Atribuții fizice

-

Experiențe de viață

-

Conditii de mediu

Împărțiți cursanții în perechi. Dacă aveți un număr impar de stagiari, folosiți un grup de 3.
Distribuiți o copie a „chestionarului de temperament” fiecărui stagiar.
Rugați fiecare cursant să răspundă la întrebările furnizate în formular. În această
etapă, fiecare persoană lucrează pe cont propriu.
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Alocați 15 minute pentru această parte.
Rugați perechile să împărtășească ceea ce au înregistrat pe formularele lor în fiecare
grup. Fiecare persoană ar trebui să ia rândul său pentru a explica ce crede despre
temperamentele lor. De asemenea, ar trebui să discute ultima întrebare cu privire la ceea ce
vor să schimbe.
Alocați 15 minute pentru această parte. Aduceți-i înapoi pe toți împreună și urmați cu
o discuție.
Discuție: Ce părere ai despre efectul temperamentului tău asupra vieții tale de zi cu
zi? În ce a diferit temperamentul partenerilor dvs. de al vostru? A fost ușor să se vină cu
strategii pentru a schimba sau modifica unele dintre comportamentele discutate?

Chestionar de temperament
Descrieți-vă temperamentul cu trei adjective. Alege-le pe cele care te descriu cel mai bine.
Sugerează trei adjective pe care alții le folosesc pentru a descrie temperamentul tău.
Parcurgeți fiecare dintre adjectivele identificate în cele două întrebări de mai sus și vedeți
dacă fiecare se datorează moștenirii genetice, atributelor fizice, experiențelor de viață sau
condițiilor de mediu.
-

Cum vă afectează fiecare dintre factorii temperamentali la nivel personal?

-

Cum vă afectează fiecare dintre factorii temperamentali la nivel de rol de
conducere?

-

Care dintre acești factori doriți să schimbați și de ce?
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Fișa de lucru nr. 5.13
Nume: Găsiți conceptul
Materiale: Tablă de scris (trepied/ flipchart) și marker
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori de toate tipurile, participanți la traininguri, teambuilding.
Timp necesar: cam 5-7 minute
Pregătire: fără
Obiective: Formatorul scrie pe tablă un cuvânt - un concept care ar trebui explicat
cursanților. Acest concept este legat de o lecție specifică.
-

Înțelegerea diferitelor concepte

-

Folosirea unei abordari de descoperire

-

Dezvoltarea gândirii asociative

-

lucrul in echipa
Descrierea metodei:
In centrul tabloului (trepiedul) antrenorul (facilitatorul) scrie un concept-

cuvânt care trebuie definit și explicat. Împarte tabla cu o linie verticală în mijloc. El îi
întreabă pe stagiari cu ce asociază acest concept. Invită cursanții să numească cuvinte
bazate pe asociații. Formatorul notează fiecare cuvânt indicat de cursanți în partea
stângă a tabloului. Dacă conceptul este complex și necunoscut, el îi ajută pe cursanți,
îndrumându-i. Activitatea continuă atât timp cât cursanții doresc și participă mai
mulți cursanți. Aceasta este o etapă cantitativă. Formatorul sau un stagiar citește
cuvintele înregistrate și le barează pe cele care se repetă. Apoi, cu ajutorul unor
întrebări suplimentare și orientative, cursanții formulează propoziții pentru a descrie
conceptul de cuvânt. Formatorul (sau stagiarul) le scrie pe partea dreaptă. Aceasta
este etapa de calitate. La final, instructorul anunță interpretarea corectă a
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conceptului, citând un dicționar explicativ. Și aici este o reacție foarte valoroasă a
participanților, pe măsură ce o surpriză constată că acele constatări, pe care le-au
găsit singuri, sunt confirmate.
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Fișa de lucru nr. 5.14
Nume: Dacă… atunci…
Materiale: foi de hărtie și creioane pentru toți participanții
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori de toate tipurile, participanți la traininguri, teambuilding.
Timp necesar: pentru fiecare participant, 3 minute
Pregătire: fără
Obiective:
-

Antrenarea abilității de a lua decizii rapide și adecvate în diferite situații

-

Actualizarea experienței profesionale în rezolvarea diferitelor situații.

Descrierea metodei:
Formatorul oferă o alegere între două subiecte. După alegere, participantul
trebuie să scrie 3 propoziții pe subiect, urmând construcția „Dacă ....., atunci ........”.
Exemplu de subiect - „Interviul de angajare”. Iată câteva exemple de
răspunsuri pe participant:
1. „Dacă sunt mulți candidați pentru funcție, șansele mele sunt reduse”.
2. „Dacă sunt singurul candidat, atunci funcția este discutabilă”.
3. „Dacă port rochia verde norocoasă, este clar că voi reuși!”
După ce au dat fișele de răspuns, urmează o scurtă analiză a instructorului.
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Fișa de lucru nr. 5.15
Nume: Răspunsuri agresive, pasive și asertive
Materiale: Trei copii ale fișei de asertivitate furnizate mai jos pentru fiecare stagiar.
O copie a fișei de exemplu pentru asertivitate furnizată mai jos pentru fiecare stagiar.
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori de toate tipurile, participanți la traininguri, teambuilding.
Timp necesar: Explicarea exercițiului: 2 minute
Activitate: (5 minute analizând + 10 minute discutând) * 3 runde = 45 minute
Feedback de grup: 5 minute
Pregătire: Înainte de a parcurge această activitate, ar fi trebuit să vorbiți despre
asertivitate în detaliu, să dați exemple, astfel încât cursanții să știe ce se așteaptă de
la ei aici.
Obiective:
-

a învăța cum să fii asertiv înseamnă a ști cum contrastează cu a fi agresiv sau
supus.

-

ajută cursanții să analizeze o situație dată și să analizeze diferitele răspunsuri
oferite și să vadă cum sunt afectate sentimentele lor ca urmare a fiecărui
răspuns.

Descrierea metodei:
Distribuiți foile de asertivitate și exemplele de asertivitate tuturor stagiarilor.
Rugați-i să ia în considerare o situație și să utilizeze un formular pentru a o analiza.
Având în vedere situația, aceștia ar trebui să formuleze un răspuns agresiv,
supus / pasiv și asertiv. Ar trebui să înregistreze analiza în formele lor.
Alocați 5 minute pentru această parte.
Adunați-i pe toți înapoi împreună și rugați-i pe fiecare să explice care era
situația și apoi furnizați analiza lor.
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Rugați alți stagiari să ofere feedback sau corecție pentru fiecare tip de
răspuns. Scopul este de a afla cum arată fiecare tip de răspuns și ce fel de emoție
negativă duce la acesta.
Alocați un total de 10 minute pentru această parte.
Rugați cursanții să ia în considerare o nouă situație și să utilizați o nouă formă
pentru a o analiza.
La fel ca înainte, după 10 minute cereți-le să-și împărtășească rezultatele și să
primească feedback.

MODULE 5
2018-1-PL01-KA201-050605

Fișa de lucru 5.16
Nume: Exercițiu de comunicare: Aveți încredere în alții?
Materiale: Un perete și un spațiu liber.
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: profesori, participanți la formarea echipei, participanți la instruire
Timp cerut:
Explicarea exercițiului: 2 minute
Activitate: 10 minute
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără
Obiective:
• Evaluați-vă nivelul de încredere cu alții pe baza unui număr de situații.
• Se bazează pe experiențele noastre anterioare, pe măsură ce derivăm marile noastre reguli
din experiența noastră de viață.
• să știi cum se simt ceilalți în anumite situații, astfel încât să poți deveni conștient de nivelul
tău de încredere și cum te compari cu ceilalți.
Descrierea metodei: Rugați cursanții să stea lângă perete, cu spatele la el.
Explicați că acum veți prezenta o serie de situații. Pentru fiecare situație, doriți ca aceștia să-și
exprime modul în care își evaluează încrederea în acea situație. Pentru nicio încredere, ar trebui să
mențină acolo unde sunt. Pentru o încredere necondiționată maximă, aceștia ar trebui să avanseze
cu trei pași. Mutarea unuia sau a doi pași înseamnă, respectiv, o încredere mai mică.
După fiecare situație, cereți cursanților să se întoarcă la perete și să repete procesul
Spuneți următoarele situații:
Managerul dvs. dorește să faceți ore suplimentare sâmbăta.
Colegul dvs. dorește să vă îndepliniți sarcinile importante pentru câteva zile, deoarece este bolnav.
Colegul tău vrea să-ți împrumute mașina pentru weekend.
Colegul tău vrea să-ți împrumute cartea.
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Șeful tău vrea să te vadă după muncă vineri târziu.
Aduceți-i pe toți împreună și discutați.
Discuție: a fost asemănător cu al altora în nivelul dvs. de încredere? În ce situații cei mai mulți
oameni aveau același nivel de încredere? În ce situații, te-ai simțit foarte diferit față de ceilalți? Ce
sugerează acest exercițiu? Pe ce domenii trebuie să lucrați, poate pentru a vă spori încrederea în
domenii pe care alții le-au apreciat mai mult decât dvs.?
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Fișa de lucru 5.17
Nume: Sondaj chestionar
Materiale: Chestionar
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: Profesori de toate specialitățile și etapele, participanți la instruire
Timp cerut:
Pregătire: fără
Obiective:
Scopul sondajului este de a oferi profesorilor orientări pentru înțelegerea nevoilor elevilor lor.
Descrierea metodei: Sondajul propus conține exemple de întrebări. A avut loc în rândul elevilor
din 107 Școala primară, în vârstă de 11-13 ani. Fiecare profesor poate schimba întrebările în funcție
de căutarea lor personală și de specificul elevilor și poate lucra cu ei.
DEZVOLTARE EFICIENTĂ ȘI STAREA DE BINE A ELEVILOR
SONDAJ realizat în rândul elevilor din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a
1. Ce m-ar face să mă simt în siguranță la școală?
YANA (11 ani): Există securitate la școală și mă simt protejat. Mama este calmă când mă lasă la

ușa clădirii.
GEORGE (12 ani): Profesorii mă fac să mă simt în siguranță, sunt întotdeauna cel puțin trei
persoane de serviciu pe coridor, le fac observații copiilor care aleargă în pauze, astfel încât nu se
poate întâmpla niciun accident.
PETER (12 ani): Învăț karate de când eram foarte tânăr. Anul trecut am devenit și campion republican. Sportul ajută exact asta - să simți mereu că te poți apăra atunci când e nevoie. Este bine să
înveți mai multe sporturi la școală, atunci toată lumea se va simți ca mine. Și nu se vor teme.
SIANA (13 ani): Uneori, elevii mai în vârstă se comportă greșit cu cei mai tineri. Unii sunt deosebit

de vicleni și o fac atunci când nimeni nu îi urmărește. Dacă copiii raportează întotdeauna aceste
cazuri, acestea vor dispărea. Poate că trebuie să vorbim mai multe despre aceste probleme în clasă.
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RADA (12 ani): Mă simt protejat pentru că există control în școala mea. Am prieteni care studiază
în alte școli, mi-au spus că nu este cazul lor. Este important acolo unde înveți, așa că anul viitor
vreau să merg la un liceu bun. Antrenamentul bun este principalul motiv, dar nu este singurul. Este
plăcut să simți că școala ta are grijă de tine - ești atât de calm și ziua este ușoară și plăcută.
SOFIA (12 ani): Există copii grosolani și agresivi. Trebuie pedepsiți. Poate că părinții lor ar trebui
pedepsiți pentru cum i-au crescut. Dacă fiecare primește ceea ce merită pentru modul în care se
comportă, nu vor exista probleme la școală și toată lumea se va simți protejată și bine.
MELCON (11 ani): Sunt armean. Am fost insultat pentru asta. Nu sunt supărat pentru că am fost
mereu insultat de copii mult mai proști decât mine. Mama îmi spune să nu fiu atent la oamenii
proști, să fac semn și să plec cu un zâmbet. Asta fac.
TSVETA (13 ani): Sunt un outsider din clasă. Profesorii m-au acceptat deja ca normal și nimeni
nu mă întreabă de ce sunt singur. Nimeni nu m-a agresat fizic la școală, dar vreau să am prieteni.
Nu sunt ca și colegii mei de clasă, care se gândesc doar la telefoane și haine de marcă. Nu au valori.
Prin valori nu mă refer la obiecte scumpe, mă refer la caracterul unei persoane, indiferent dacă
inima lui este bună sau nu. Dacă aș avea prieteni care să meargă la chatul din fața școlii, m-aș simți
mai bine.
HRISTO (11 ani): Am citit în pauzele mele. Ficțiune. Odată a devenit foarte interesant pentru mine
și am continuat în timpul orei de biologie. Doamna mea a scris un cuplu. Vreau să am un fascicul
laser care să mă protejeze de cupluri. Și de monștri. Și de doamna de biologie.
SERGEY (12 ani): Mă simt foarte bine la școală. Am prieteni din clasa întâi aici și mă înțeleg cu
profesorii. Nimic rău nu mi s-a întâmplat vreodată, mă simt protejat. Când voi termina, îmi va fi
foarte dor de acest loc. Și cu siguranță mă voi întoarce să văd profesorii. Aș rămâne în această
școală, dar nu pot.
2. Ce m-ar ajuta să-mi sporesc succesul?
YANA (11 ani): Succesul meu este între cinci și șase. Sunt fericită, dar vreau să-l ridic la maxim.
Acest lucru este foarte dificil, deoarece lecțiile sunt multe și din ce în ce mai grele.
GEORGE (12 ani): Există profesori care predau într-un mod foarte interesant. Cu ei îmi amintesc
totul din clasă. Cred că - dacă toți profesorii ar fi așa, probabil că am fi cu toții excelenți. Lucrul
bun este că acești profesori sunt foarte mișto și ca oameni - vorbesc cu ei în pauze, uneori chiar
părăsim școala împreună. Este foarte important ca profesorul să-și facă cursul interesant și să fie
prietenos.
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PETER (12 ani): Îți poți crește succesul doar dacă studiezi mult. Depinde de tine. Uneori este greu
pentru că sunt multe teme pentru a doua zi. De multe ori mi se întâmplă să joc jocuri pe computer
și să am 4-5 teme de scris. Apoi opresc computerul și le scriu. Acesta este modul în care sportul
m-a învățat să fac lucrurile importante mai întâi, chiar și atunci când acestea nu sunt atât de interesante pentru mine.
SIANA (13 ani): Nu-mi pasă atât de mult de succes, dar mama mă ceartă mult dacă am note sub
cinci. A absolvit aceeași școală, dar era mult mai inteligentă decât mine. Vă puteți crește succesul
la școală dacă participați activ la o clasă, dar nu sunt unul dintre cei mai activi, pentru că sunt încă
îngrijorată că o să spun ceva prost.
RADA (12 ani): În curând voi termina cu o medie excelentă. Scriu toate planurile din clasă și învăț
în principal de la ele. Este cel mai ușor pentru mine cu profesorii care își dezvoltă bine planurile așa am cel mai important din lecție, adunat pe scurt în caietul meu. O citesc acasă și înțeleg totul
pentru că ascult cu atenție lecțiile.
SOFIA (12 ani): Ar trebui să existe mai mult timp pentru exerciții și sarcini practice. Dacă citesc
doar ceva, uneori nu îl înțeleg și, chiar dacă o fac, o uit repede. Cu toate acestea, atunci când facem
un experiment chimic cu doamna sau petrecem trei ore în bulgară doar pentru a practica, totul este
mult mai ușor. Apoi dobândesc cunoștințe durabile.
MELCON (11 ani): Nu învăț din manual, de obicei învăț de pe internet sau din programe de știință
populară. Acest lucru ar trebui introdus în școală - pentru a viziona mai multe videoclipuri, pentru
a utiliza tehnologia. Trebuie să fim inovatori, dar există încă mulți profesori cu gândire la pensie.
Dacă voi deveni vreodată ministru al educației, voi schimba acest lucru. Desigur, voi concedia
toate lojile și profesorii supărați.
TSVETA (13 ani): Succesul este redus peste tot pentru că nu toată lumea vrea să învețe totul.

Studiez literatura și pentru ce o să am nevoie de unghiuri opuse? Nu voi avea niciodată nevoie de
ele ... Trebuie să studiezi calitățile unui copil de la o vârstă fragedă, nu trebuie să înveți totul. Visul
meu este să împart cumva clasele - să am o singură clasă cu copii buni la limbă, o clasă cu matematicieni, o clasă cu chimiști ... Atunci succesul va fi foarte mare.
HRISTO (11 ani): Există profesori cu care nu îți poți crește succesul, acolo ești condamnat - ca și
cu doamna din biologie. Nu-mi pasă care este succesul meu - studiez astfel încât tatăl meu să nu
mă pedepsească mai târziu. Și majoritatea prietenilor mei sunt. Fetele sunt diferite, sunt zimbri. Și
îi urăsc.
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SERGEY (12 ani): M-ar ajuta să am o bază tehnică mai bună - să am calculatoare în fiecare birou
pentru a accesa cu ușurință informațiile. Am urmărit videoclipuri de la școli din străinătate, totul
este digital acolo. Și scriu pe table electronice. Ador totul modern.
3. Ce anume din ceea ce am învățat la școală îmi va ajuta dezvoltarea viitoare?
YANA (11 ani): În opinia mea, o parte din materialul de studiu ar trebui eliminat, ar trebui să
studiem mai departe sau ar trebui să avem doar mai puține ore pe zi. Uneori mi se întâmplă să am
de scris teme timp de cel puțin 3-4 ore. Timpul pentru învățare și pregătirea pentru teste sunt
separate. Merg și la balet, de trei ori pe săptămână, și uneori scriu temele până la 12 noaptea. Dacă
sunt mai puține lecții, poate că îmi vor rămâne mai multe lucruri și aceste lucruri mă vor ajuta în
viitor, pentru dezvoltarea mea viitoare.
GEORGE (12 ani): Particip regulat la consultările pe care profesorii le dau. Ciudat este că nu am
fost niciodată unul dintre studenții cu probleme, dimpotrivă, și cei cu probleme, care trebuie să
meargă, nu merg. Mă ajută foarte mult să fiu singur cu profesorul, să-i pun exact întrebările care
îmi sunt dificile. Poate că dacă aș avea mai multe consultații sau cursuri, acestea vor contribui la
dezvoltarea mea viitoare - să fiu din nou cu profesorii noștri, dar în grupuri mult mai mici, unde
pot fi atenți la greșelile noastre.
PETER (12 ani): Pentru dezvoltarea mea viitoare mă va ajuta să fiu bine pregătit pentru examen
după clasa a șaptea, care este cel mai important pentru că determină în ce liceu voi intra. În clasa a
șaptea, toată lumea merge la școală și la lecții private, doar pentru a se pregăti bine și pentru a
obține note mari la evaluarea externă. De fapt, acesta este sensul școlii - să ne pregătească pentru
acest examen.

SIANA (13 ani): Nu sunt sigur ce ar ajuta dezvoltarea mea viitoare. Poate dacă am alege ce examen
să susținem după școala primară - în bulgară sau la matematică, ne-am putea pregăti mai bine.
Acum trebuie să susținem ambele examene. Este foarte dificil. Niciunul dintre aceste două obiecte
nu funcționează suficient de bine pentru mine, îmi place să pictez și o fac, dar nu pot.
RADA (12 ani): Cred că pentru dezvoltarea mea viitoare m-ar ajuta să călătoresc și, în practică, sămi dezvolt cunoștințele. Studiez engleza de ani de zile și călătoria în străinătate mă ajută foarte
mult să-mi dezvolt vocabularul, mai ales dacă comunic cu alți copii. Am vizitat câteva clase muzeale bulgare cu clasa, acolo văd obiecte și fotografii din epocile pentru care studiez istoria. Trebuie

să călătorești - atunci poți să te verifici, să înțelegi ce știi și ce nu știi, este foarte util!
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SOFIA (12 ani): La școală învăț lucruri care îmi vor fi utile și lucruri de care s-ar putea să nu am
nevoie niciodată. Accentul trebuie pus pe lucrurile care, cu siguranță mă vor servi în viitor. Acestea
sunt limba mea, limbi străine, matematică ... Dacă voi studia mai mult la aceste discipline, nu va fi
nevoie de lecții suplimentare și voi avea mai mult timp liber.
MELCON (11 ani): Într-o zi voi fi în afaceri. Poate dacă ne vor duce de la școală la o companie
mare, va fi foarte interesant și util. În general, persoanele cu diferite profesii ar trebui să intre în
clasă și să discute cu noi, să ne descrie exact ce fac. Într-o zi voi fi șef și aceste cunoștințe îmi vor
fi utile.
TSVETA (13 ani): Voi deveni scriitor. Pe lângă literatură, aș vrea să studiez mai mult istoria, și
psihologia, filosofia și religia. Acest lucru m-ar ajuta, pentru că aș putea cunoaște mai bine oamenii.
Nu studiez matematică, în aceste ore doar îmi pierd timpul. Când voi crește, voi lua Premiul Nobel
pentru literatură, va fi primul pentru Bulgaria.
HRISTO (11 ani): La școală majoritatea lucrurilor sunt inutile, din păcate cineva trebuie să-i explice asta tatălui meu. Dacă după un timp câștig 10.000 BGN pe lună, nu va fi din cauza școlii, ci
din cauza mea.
SERGEY (12 ani): Un succes bun la școală înseamnă un succes bun la liceu, apoi o universitate
bună și o viață bună, așa că totul în școală este important și mă dezvoltă. Cursurile de fizică mă
ajută mai ales atunci când jucăm volei - mă ajută să mă distrag de la lecții și să-mi dezvolt corpul.
Și este o modalitate de a petrece timpul cu prietenii mei.
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Fișa de lucru 5.18
Nume: Sporiți stima de sine și încrederea
Materiale: O zonă în care oamenii pot sta de jur împrejur și toți se văd
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: Profesori de toate specialitățile și etapele, participanți la instruire
Timp cerut: Explicarea exercițiului: 2 minute
Activitate: 30 de minute în funcție de numărul de stagiari
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără
Scopul: Acest exercițiu este util pentru a le arăta oamenilor cât de inventivi sunt deja.
Oamenii care suferă de lipsă de stimă de sine tind să se concentreze asupra punctelor slabe sau să
dea vina pe alții pentru problemele lor. Această lipsă de credință în abilitățile lor îi face să fie mai
puțin încrezători, ceea ce la rândul lor confirmă convingerile lor negative. Cea mai mare parte a
energiei lor este apoi cheltuită pentru a afla cine a greșit și cine este de vină.
Acest exercițiu ajută la întreruperea acestui ciclu subliniind că toată lumea are anumite
resurse și puncte forte pe care le poate folosi. Când o persoană nu-și vede punctele forte, începe
să-și dezvolte o personalitate defetistă. Acest exercițiu ajută la aducerea la iveală a punctelor tari
și a calităților pozitive, începând o viziune mai pozitivă asupra vieții.
Obiective:
Împărtășiți o experiență cu ceilalți și explorați-vă calitățile pozitive care v-au permis să vă
descurcați în acea experiență.
Descrierea metodei: Explicați cursanților că doriți să împărtășească poveștile lor cu alții și să
primească feedback cu privire la ei.
Cereți un voluntar pentru a începe exercițiul.
Rugați acest individ să împărtășească o experiență cu ceilalți în care a realizat ceva după care s-a
simțit bine.
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Rugați-i pe ceilalți din grup să ofere feedback unul câte unul. Rugați-i să identifice două calități
critice necesare pentru a realiza ceea ce a raportat voluntarul. Fiecare persoană ar trebui să
identifice noi calități.
La final, voluntarul are opțiunea de a adăuga mai multe calități dacă se poate gândi la mai multe.
Opțional, puteți scrie aceste calități pe o flipchart, așa cum sunt sugerate, astfel încât toată lumea
să le poată vedea, pe măsură ce lista se dezvoltă.
Acum, cereți-i voluntarului să selecteze cele mai bune trei calități pe care le consideră critice pentru
a-i permite să reușească. Apoi ar trebui să le spună celorlalți cu voce tare celorlalți și să se simtă
mândru: „Eu sunt X”, „Sunt Y” și „Sunt Z”
Urmați acest exercițiu cu ceilalți până când toată lumea și-a exprimat cele mai bune calități.
Rezultatul este că toată lumea trebuie să se simtă mult mai pozitivă și să-și aprecieze punctele forte
actuale. Împărtășirea calităților lor, mai ales atunci când este sugerată de alții, poate avea un efect
profund în creșterea încrederii unei persoane.
Urmează o discuție.
Discuție: Cum te simți acum că știi ce cred alții despre capacitățile tale? Ce părere aveți despre
problemele, realizările și abordările altor persoane? Vedeți o asemănare cu a voastră? Ce părere
aveți despre gândirea pozitivă în contrast cu gândirea negativă? Care este cea mai importantă lecție
pe care ai învățat-o din acest exercițiu?
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Fișa de lucru 5.19
Nume: Exercițiu de luare a deciziilor: urcări și coborâșuri
Materiale: O foaie de hârtie A4 pentru fiecare participant.
Creion sau pix pentru fiecare participant
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: Profesori de toate specialitățile, participanți la instruire
Timp cerut: Explicarea exercițiului:5 minute
Activitate: 10 de minute în funcție de numărul de stagiari
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără
Scopul: activitatea îi încurajează pe cursanți să se gândească la experiențele lor personale
din viață și să împărtășească unele dintre deciziile lor importante cu colegii lor de echipă.
Obiective: Cursanții să înregistreze evenimente importante din viața lor până acum și să
înregistreze modul în care deciziile lor și-au modelat viața.
Descrierea metodei: Împărțiți grupul în echipe de 3-4 persoane. Rugați fiecare echipă să se
așeze într-un cerc, separat de alte echipe.
Explicați că fiecare stagiar ar trebui să facă o listă a tuturor evenimentelor importante din viața lui
(atât pozitive, cât și negative) într-o ordine cronologică. Aceste evenimente ar fi trebuit să fie sub
controlul individului și nu includ accidente naturale și incontrolabile.
De exemplu, o decizie bună cu un rezultat pozitiv ar putea fi:
„Am decis să mă alătur clubului de badminton junior la 12 ani și am jucat în multe ligi innercity și
intercity pentru următorii 6 ani. Succesul meu la Badminton mi-a sporit incredibil increderea în
abilitățile mele fizice ”.
O decizie cu rezultate negative sau nereușite este:
„Am început să beau la 14 ani și acest lucru mi-a redus considerabil performanța la școală”
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Odată ce toată lumea și-a completat lista, delegații din fiecare echipă sunt încurajați să-și
împărtășească lista cu colegii lor de echipă și să explice ce simt despre alegerile și experiențele lor
din trecut.
Discuție: Cum se simt cursanții cu privire la deciziile lor din trecut? Cât de important este să luați
decizii rapid și eficient și cum vă poate afecta acest obicei viața? Privind lista dvs., există ceva ce
ați fi putut face diferit pentru a vă schimba experiențele?
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Fișa de lucru 5.20
Nume: Exercițiul de externalizare a conflictelor interne
Materiale: fără
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: Profesori de toate specialitățile, participanți la instruire
Timp cerut: Explicarea exercițiului:5 minute
Activitate: 7 de minute în funcție de numărul de stagiari
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără
Scopul: Această activitate îi ajută pe cursanți să-și rezolve conflictele interne, tratându-le
ca fiind conflicte externe. Conflictele interne sunt acele conflicte dintre interiorul tău. Conflictele
externe sunt cele dintre tine și ceilalți. Exercițiile îi ajută pe participanți să vizualizeze și să
rezolve astfel de conflicte într-un mod sistematic.
Obiective: Cursanții să înregistreze evenimente importante din viața lor până acum și să
înregistreze modul în care deciziile lor și-au modelat viața.
Descrierea metodei: Participanții trebuie să prezinte două părți ale unui subiect care poate
deveni un conflict intern și să îl rezolve cu ajutorul unui alt delegat.
Descrierea metodei: împărțiți grupurile în perechi.
Rugați perechile să se așeze una față de cealaltă.
Alocați un subiect care poate deveni în mod obișnuit un motiv de conflict intern pentru fiecare pereche. De asemenea, cursanții sunt liberi să aleagă un subiect propriu. Exemple de astfel de
subiecte sunt:
Mă duc la serviciu cu mașina mea sau cu mijloacele de transport în comun?
Să mănânc fast-food sau o salată ușoară?
Să joc jocuri pe computer sau să citesc o carte?
O persoană din fiecare pereche ar trebui să fie de o parte a conflictului, în timp ce cealaltă
persoană ar trebui să fie de partea opusă.
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Ar trebui apoi să își exprime diferențele și să încerce să rezolve conflictul.
Fiecare persoană are 1 minut pentru a-și prezenta cazul celeilalte persoane.
După ce și-au prezentat cazurile, au la dispoziție 5 minute pentru a discuta mai departe printro conversație constructivă.
Urmează cu o discuție
Discuție: Întrebați grupul dacă discutarea diferitelor părți ale unui subiect aflat în conflict ia ajutat să-și rezolve problema? Cum pot folosi această tehnică atunci când se confruntă cu conflicte interne?
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Fișa de lucru 5.21
Nume: Exercițiu de conducere: Care cuvânt este comun?
Materiale:
•

„Carduri cu cuvinte” cu un număr de cuvinte scrise pe fiecare dintre ele. Un set de aceste
cărți este furnizat mai jos. Aveți nevoie de un card pentru fiecare stagiar. Puteți extinde
cărțile folosind propriul dvs. design, deși vă asigurați că exercițiul rămâne provocator.
Imprimați-le pe hârtii sau cărți colorate, astfel încât să nu se amestece cu alte cărți albe
utilizate pentru note.

•

50 de cărți albe goale sau mai multe, în funcție de numărul de stagiari

.Număr de participanți: fără limită

Realizare

Succes

Misiune

Destin

Teama

Necunoscut

Teama

Motivare

Eșec

Necunoscut

Respect

Nevoie

Pierdere

Destin

Realizare

Eșec

Necunoscut

Ambitie

Grup țintă: Profesori de toate specialitățile, participanți la instruire
Timp cerut: Explicarea exercițiului:5 minute
Activitate: 15 de minute în funcție de numărul de stagiari
Feedback de grup: 10 minute
Pregătire: fără
Scopul: acesta este un exercițiu distractiv care încurajează delegații să gândească pe loc, să
ia decizii și să se auto-organizeze pentru a finaliza o sarcină. Este ideal pentru teambuilding și
cursuri de leadership pentru a arăta valoarea comunicării dintre toți membrii și modul în care un
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lider poate coordona activitățile și schimbul de informații pentru a crește semnificativ
performanța grupului în ansamblu.
Obiective: Aflați cuvântul comun inclus într-o serie de cărți oferite tuturor membrilor unei
echipe.
Descrierea metodei: Rugați cursanții să formeze un cerc în timp ce se uită unul la altul
(privind spre exteriorul cercului).
Distribuiți câte un „ Card cu cuvinte” fiecărui stagiar.
Distribuiți mai multe cărți goale fiecărui stagiar. Nu există nicio limită la acest lucru, astfel
încât să poată avea câte doresc în timpul exercițiului.
Explicați că există un cuvânt comun între toate cărțile și obiectivul lor este să-l găsească.
Cu toate acestea, există o serie de reguli la care trebuie să respecte:
Cursanții nu își pot arăta cărțile altcuiva.
Cursanții nu își pot transmite cărțile altcuiva.
Cursanții nu pot vorbi între ei.
Singura modalitate de comunicare este de a trimite note scrise pe carduri goale unei alte
persoane adiacente acestora.
Cardurile de notițe pot avea maximum trei cuvinte.
Alocați 15 minute pentru această parte sau până când vor găsi cuvântul comun.
Durează performanța acestora, astfel încât să poți compara performanța diferitelor grupuri
pe mai multe cursuri.
Aduceți-i înapoi pe toți și continuați cu o discuție.
Discuție: Cum ați abordat problema? V-ați transmis mesaje reciproc pentru a desemna un
lider, astfel încât să vă puteți coordona activitățile? Ați organizat informațiile metodic? A fost
simțită sarcina ca fiind descurajantă? Ai încercat să rezolvi singur problema sau te-ai bazat pe
alții? Ați folosit principiile auto-organizării pentru a coordona activitățile și ați lucrat în direcția
canalizării informațiilor către o anumită direcție? Cum ați desemnat un lider (Exemplu: ați
transmis numele nominalizat tuturor și toți au trimis mesajul că sunt de acord)? Cât de multă
comunicaare a fost necesară pentru a finaliza sarcina? Ai fost mulțumit de performanța ta?
This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."

MODULE 5
2018-1-PL01-KA201-050605

Opțional:
Tutorului: după ce ați furnizat feedback și grupul a discutat despre performanța lor, le puteți
lăsa să încerce din nou exercițiul pentru a vedea dacă pot îmbunătăți acest lucru. Va trebui să
utilizați un set diferit de cărți pentru a doua încercare, astfel încât cuvântul comun să fie diferit.

Card 1

Card 2

Card 3

Realizare

Succes

Misiune

Destin

Teama

Necunoscut

Teama

Motivare

Eșec

Necunoscut

Respect

Nevoie

Pierdere

Destin

Realizare

Eșec

Necunoscut

Ambitie

Card 4

Card 5
Necunoscut

Card 6

Lăcomie
Realizare

Direcție
Greșeală

Bani

Decizie
Necunoscut
Realizare

Intrebare

Necunoscut

Ambiție
Realizare
Eșec

Teama
Teama
Ambiție

Direcție

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."

MODULE 5
2018-1-PL01-KA201-050605

Fișa de lucru 5.22
Nume: Energizator: Puncte de învățare

Materiale:
•

copie a fișei de activitate Puncte de învățare pentru fiecare grup (Vedeți un exemplu în
partea de jos a acestei pagini)

•

Un stilou pentru fiecare grup

Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: Profesori de toate specialitățile, participanți la instruire
Timp cerut: Explicarea testului:2 minute
Activitate: 10 de minute
Pregătire: fără
Scopul: Acesta este un energizant distractiv care întărește și obiectivele de învățare și
conceptele discutate în timpul cursului. Această activitate este cea mai potrivită pentru mijlocul
sau sfârșitul de sesiune.
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Obiective: Cursanții vor veni cu obiective semnificative de învățare și puncte discutate în
timpul sesiunii de formare.
Descrierea metodei:
•

Împărțiți grupul în echipe formate din 2 sau 3 persoane.

•

Acordați fiecărei echipe o copie a fișei de activitate și un pix.

•

Explicați că echipele au la dispoziție 3 minute pentru a veni cu 4 puncte principale de
învățare sau concepte pe care le-au învățat până acum în acest curs de formare.

•

Fiecare punct trebuie scris într-o parte separată a diagramei de pe foaia de activitate.

•

Adunați toate foile și lipiți-le pe perete sau pe tablă pentru ca toată lumea să le vadă.

•

Parcurgeți câteva dintre puncte și cereți echipelor să explice alegerile lor.
Fișă de activitate Puncte de învățare
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Fișa de lucru 5.23
Nume: Sondaj „Cum să-mi găsesc mentorul?
Materiale: chestionar
Număr de participanți: fără limită
Grup țintă: Profesori de toate specialitățile, participanți la instruire
Timp cerut: Explicarea testului:2 minute
Activitate: 10 de minute
Pregătire: fără
Obiective: Scopul sondajului este de a afla dacă un mentor este potrivit pentru dvs. și dacă
sunteți gata să fiți mentorat.
Descriere: Exemple de întrebări pentru a vă ajuta să vă găsiți mentorul
CHESTIONAR
Cum să-mi găsesc mentorul?
Răspunsurile la următoarele întrebări vă va facilita alegerea unui mentor

Intrebarea

Da

1. Ar trebui să fie mentorul dvs. un profesor de succes și carismatic, nu numai în clasă, ci și în comunitatea școlară?
2. Ar trebui să comunice ușor cu toate grupurile și indivizii din
comunitate (conducere, părinți, elevi)?
3. Ar trebui să definească clar, dar în mod specific, ce așteaptă
de la tine?
4. Trebuie să determinați și să definiți care sunt așteptările dvs.
reciproce? De exemplu: cum veți gestiona acest proces?
5. Ar trebui să fie interesat de tine ca persoană, doar
profesional?
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6. Dacă ar dori să înțeleagă de ce aveți nevoie, cum vă
confruntați cu diferite situații, nu doar profesionale
7. Ar trebui să fie informat despre prioritățile dvs., abilitățile
deja dobândite și viitoare?
8. Ar trebui să vă ghideze cu privire la modul de a face față
provocărilor?
9. Ar trebui să vă ofere soluții gata făcute pentru situații?
10. Ar trebui să te încurajeze să iei propriile decizii?
11. Ar trebui să vă ajute să vă stabiliți obiective pe termen
lung?
12. Mentorul dvs. ar trebui să aibă un angajament constant față
de dvs. și să fie disponibil în orice moment necesar?
13. Credeți că mentoratul este un proces pe termen lung?
14. Este importantă gândirea strategică în mentorat?
15. Este important să vă sărbătoriți succesul cu mentorul dvs.?

Notă: Dacă răspundeți în mare parte DA la întrebări, înseamnă că sunteți gata să vă
recunoașteți mentorul printre colegi!
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Anexa 3

Nume: Fotografia clasei
Materials: Foi de desen, creioane, vopsele, pixuri, lipici, bandă.
Număr de participanți: elevi dintr-o clasă sau 15-20 de participanți

Grup țintă: toate clasele, toate tipurile de profesori, participanții la cursuri
Timp necesar: aproximativ 20 de minute

Pregătire: Această activitate comună va permite elevilor (participanților) să se exprime, le
va arăta că, deși arătăm diferit, există multe lucruri care ne leagă. Eu sunt eu și sunt unic.
Cu toții facem parte din aceeași clasă (comunitate, grup). Vorbește despre interese
comune, despre prietenie, despre acceptarea diferenței și aprecierea ei.

Obiective:
• Expresie de sine creativă
• Folosirea unei abordări creative
• Un sentiment de apartenență la un grup
•

Lucru in echipa

Descrierea metodei - Ce facem:
Explicați copiilor (grupului) că veți face o „fotografie de clasă” non-standard. Solicitați

fiecărui copil (participant) să își deseneze propriul autoportret. Împreună cu elevii,
decupați desenele și faceți un colaj pe carton. Puteți lipi colajul în fața clasei sau în
interiorul camerei într-un loc vizibil copiilor (participanților).
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Structura modulului de învățare
Număr

MODULUL 6

Titlul modulului

Subiectul / Scurtă
descriere

Predarea cu creativitate
Scopul acestui modul nu este de a defini științific conceptul
de „creativitate” și „inovație”, sau relația dintre acestea (vom
petrece doar prima parte a primului capitol în acest sens); în
schimb, scopul principal este de a înțelege importanța acestor
elemente atât pentru indivizi, cât și pentru societățile
europene din secolul XXI; în plus, vom prezenta câteva
instrumente practice și aspecte teoretice pe care profesorii le
pot folosi pentru a încuraja creativitatea și inovația în
studenții lor.
Dacă școlile și profesorii doresc să fie lideri pentru elevii lor
și să-i ajute pentru viitorul lor, trebuie neapărat să aibă grijă
de elemente importante precum creativitatea și inovația și
să-i favorizeze în procesul de predare-învățare,
considerându-le drept trăsături de bază pentru fericire și
pentru succesul noilor generații din lumea noastră de astăzi.
Școală primară, gimnazial, profesori de liceu
Managerii școlii

Grupul țintă

Consilieri școlari și alți experți în educație
Cercetători în educație
Formatori de profesori
Factorii de decizie din sistemul educațional
La sfârșitul acestui modul, toți participanții vor:

Obiectiv de instruire / - înțelege principalele obstacole în calea creativității
Obiective de învățare / - descoperi soluții pentru a încuraja creativitatea în clasă
Abilități ale cursanților - afla despre amenințările noilor tehnologii legate de
creativitate
Numele sesiunii
(toate sesiunile urmează
PowerPoint 1, dar ultima
urmează PowerPoint 2)

Începem PP1 cerându-le participanților să scrie o definiție a
creativității, subliniind modul în care sunt scrise toate
definițiile, în absența unor instrumente suplimentare oferite
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de profesor. Depinde de profesor (și de școală) să
1. Definiția creativității pregătească mediul în care elevii să fie creativi.
(15 min)
În PP1 putem vedea cum definiția creativității poate fi
confundată cu inovația, deoarece acestea sunt într-adevăr
conectate strict

2. creativitatea in
societatea
contemporană
europeană
(10 min)

Urmați PP1 și vorbiți / discutați despre cum se schimbă
lumea mai repede decât școala. Locurile de muncă sunt
diferite, obținerea unuia este mai dificilă, dar școala pare să
nu poată răspunde acestor noi probleme

Discuții despre cele 2 obstacole pe care le găsim în sistemele
școlilor (nu putem face prea multe).
creativității și inovării Urmăriți videoclipul în PP1 și comentați-l
(40 min)
3. Obstacole împotriva

Urmăriți videoclipul în PP1 și realizați activitatea care este
prezentă în videoclip.
creativitatea în clasă (60
Faceți activitatea despre pălăria cu 6 gânduri (fișa 1).
min)
Faceți activitatea în Padlet.
4. Cum să încurajezi

5. Internetul este doar Urmăriți PP2, există un videoclip de urmărit și o activitate
finală de finalizat ca o consecință și o sumă a celor spuse.
un instrument?
Ghidați activitatea având în vedere câteva idei despre
(75 min)
soluțiile posibile

Fișe de lucru
Există fișiere separate:
- PowerPoint1: Creativitatea (PP)
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- PowerPoint2: Internetul este doar un instrument ?(PP)
- Fișe de lucru nr. 1 (PDF)
- Carduri 6 pălării gânditoare (PDF)
- Carduri 6 pălării gânditoare cu rezultatele grupului (PNG)
- 6 pălării gânditoare
Evaluare
Verificați fișierul „evaluare”
Bibliografie și referințe
1) Cărți și articole:
- Armstrong Melser, Nancy. (2018). “Teaching soft skills in a hard world: skills for
beginning teachers”. Rowman and Littlefield.
- Astle, Julian. (2018, April). “Do schools really “kill creativity”?”. Retrieved from
https://www.thersa.org.
- Bauman, Zygmunt. (2000). “Liquid modernity”. Cambridge, UK, Polity Press.
- Carr, Nicholas G. (2010). “The shallows :what the Internet is doing to our brains”. W.W.
Norton, New York.
- Chell, Elizabeth; Athayde, Rosemary. (2009). “The identification and measurement of
innovative characteristics of young people: development of the Youth Innovation Skills
Measurement Tool”, NESTA ed.
- Jackson, Maggie. (2008). “Distracted: The erosion of attention and the coming Dark Age”.
Prometheus Books, Amherst, N.Y.
- Saba, Saeed; Idara-e-Taleem-o-Aagahi. (2014, March). “21st Century Skills Promoting
Creativity and Innovation in The Classroom”. UNESCO, Bangkok.
- Schank, Roger C. (2011). “Teaching minds: How cognitive science can save our schools”.
Teachers College Press, New York.
- Schulz, Bernd. (2008). “The importance of soft skills: Education beyond academic
knowledge”. Nawa Journal of Communication, 2(1), 146-154.
- Sinay, Erhan. (2018). “creativity and innovation in teaching and learning: a focus on
innovative intelligence (i2q) pilot program”.
- Sinay, E., Nahornick, A., & Graikinis, D. (2017). “Fostering global competencies and
deeper learning with digital technologies research series: Creativity and innovation in teaching
and learning: A focus on innovative intelligence (I2Q) pilot program”. (Research Report No.
17/18-11). Toronto, Ontario, Canada: Toronto District School Board.
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- Tatiana de Cassia Nakano; Solange Muglia Wechsler. (July/Sept. 2018). “Creativity and
innovation: Skills for the 21stCentury”. Estudos de Psicologia (Campinas) vol.35 no.3.
2) Video și pagini web:
- https://ec.europa.eu/eurostat
- https://stats.oecd.org/
- Robinson, Ken. (TED). (2003, May). “How to escape education’s death valley”. retrieved
from https://www.youtube.com.
- Sinek, Simon. (Simon Sinek). (2016, December). “The millennial question”. retrieved
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Fișa de lucru 1
Nume: Cu ananas sau fără ananas?

Materiale: cele șase cărți de pălării gânditoare (desigur, dacă există posibilitatea de a
pregăti pălării adevărate, asta va fi mai eficient. Pregătirea pălăriilor poate fi o activitate
de făcut cu cursanții dvs.)
Număr de participanți: oricâți
Grup țintă: profesori, învățători, educatori, manageri educaționali, alți specialiști din
Timpul necesar : 30-45 minute
Pregătire: După ce ați descris cele 6 tipuri de pălării, cereți participanților să acorde un
vot fiecăruia de la 0 la 6 gândindu-vă la cât de mult s-au recunoscut în fiecare pălărie
(ex .: dau 0 pălăriei negre pentru că sunt o persoană complet pozitivă)
1A. Atribuiți rolurile: le puteți urmări voturile (sugerat dacă este prima dată
când încercați acest tip de metodă), sau chiar să faceți contrariul, în funcție de ceea ce
doriți (desigur, puteți oricând atribui pălăriile la întâmplare, omitând punctul 0 .).
(ex. Luigi a dat 0 pălăriei negre și 6 pălăriei albastre; Luigi poate fi pălăria albastră sau
cea neagră).
1B. Dacă aveți 2 cursanți, le puteți atribui 3 pălării, cerându-le să le folosească pe
toate, dar nu în același timp, înainte de 1 pălărie, apoi a 2-a, apoi a 3-a
Dacă aveți 3 studenți, atribuiți 2 pălării pe elev; dacă aveți mai mult de șase
studenți, puteți crea 2 sau mai multe grupuri de lucru sau puteți păstra doar un singur
grup, alocând mai mult de 1 elev pe pălărie.
2. Alocați cărțile, repetând funcția lor.
3. Explicați problema: sunteți proprietarii unui restaurant din Florența și trebuie să
decideți dacă introduceți în meniu pizza „Ananas”.
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Acordați timp pentru a căuta informații pe internet (prețul acelei pizza, reacții,
alte restaurante etc ...) și lăsați participanții să discute. Trebuie să vină cu soluții
comune în funcție de gândurile lor.
5. În timp ce discută, cereți-le să completeze fișierul fișei de lucru a grupului.
6. Împărtășiți decizia finală.

Beneficii:
Verificați fișierul de asistență „Șase pălării gânditoare
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Șase pălării gînditoare

CE ESTE
Instrumentul ” Șase pălării gînditoare” este o
tehnică puternică, prin care învățăm să luăm
deciziile din diferire puncte de vedere. Acest lucru
ne ajută să ne îndepărtăm de stilurile de gîndire
obișnuite și săînvățăm să privim global o situație.

Există șase pălării imaginare diferite pe care le
poți pune pe cap sau lua jos. Fiecare pălărie
are o culoare diferită și reprezintă un stil
diferit de gândire.
Când schimbăm pălăriile, ne schimbăm
gândirea.
PROCESUL
Puteți utiliza Șase pălării gânditoare pe cont
propriu sau în întâlniri, unde poate minimiza
confruntările care se întâmplă când oamenii cu
stiluri de gândire diferite discută aceeași
problemă.
Fiecare pălărie reprezintă un stil diferit de
gândire:

„Purtând” pălăria roșie, te uiți la probleme
folosind intuiția, reacțiile emoționale.
Pălăria neagră
Negativ, vede riscuri și se gândește numai la
motivul pentru care ceva nu va putea
funcţiona. Folosind această pălărie, priviți cu
prudență și defensiv către punctele rele ale
deciziei. Încercați să vedeți ce s-ar putea să nu
funcționeze.
Pălăria galbenă
Pozitiv, optimist, clar, eficient și constructiv.
Această pălărie vă ajută să gândiți pozitiv și să
vedeți toate beneficiile deciziei și a valorii ei.
Pălăria verde
Creativ, caută alternative. Pălăria verde este
locul unde poți să dezvolți soluții creative la o
problemă. Este un mod de gândire fără
constrângeri, în care există puține critici asupra
ideilor.
Pălărie albastră
Sau Meta pălărie, gândindu-ne la a gândi.
Rolul gânditorului albastru este să păstreze o
imagine de ansamblu a ceea ce este gândirea
necesară pentru a cerceta subiectul.
BENEFICII

Pălăria albă: gândire obiectivă, neutră în
Termeni de fapte, numere și informație.
Cu această pălărie, vă concentrați asupra
datelor disponibile.
Pălaria roșie
Emoțional, cu judecăți, suspiciuni și intuiții.

• vă permite să spuneți lucruri fără risc;
• generează înțelegerea faptului că există
multiple perspective asupra unei
probleme;
• este un mecanism convenabil pentru
„comutarea vitezelor”;
• focalizează gândirea;
• duce la o gândire mai creativă;
• îmbunătățește comunicarea; și
• îmbunătățește luarea deciziilor.
PUNCTE CHEIE ȘI SFATURI PRACTICE
Această tehnică permite emoția necesară și
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scepticismul să fie adus în ceea ce altfel ar fi
decizii pur raționale, deschizând astfel o
oportunitate pentru creativitate în procesul
decizional. De asemenea, ajută, de exemplu,
persoanele persistent pesimiste să fie
pozitive și creative.
Planuri dezvoltate utilizând tehnica Șase pălării
gânditoare vor fi mai sănătoase și mai rezistente
decât altfel. De asemenea, vă poate ajuta să evitați
greșeli de relații publice și identifică motive
întemeiate pentru a nu urma
un curs de acțiune înainte de a vă angaja în analiza
lui.
În cadrul unei sesiuni Six Thinking Hats,
facilitatorul trebuie:
- să definești pe ce se focalizează gândirea;
- să planifice succesiunea și momentul gândirii;
- să ceară schimbări în gândire dacă este necesar;
- să gestionează cererile din partea grupului pentru
modificări în gândire; și
- să surprindă rezumate periodice sau finale ale
gândirii pentru examinare de către echipă.
Merită să citiți cartea 6 a lui Edward de Bono
Pălării gânditoare pentru mai multe informații sau
tehnici.
DESPRE ACEST GHID
Set de instrumente RAPID - Instrumente entru
cunoaștere și învățare: un ghid pentru organizații
umanitare și de dezvoltare, Ben Ramalingam, iulie
2006
www.odi.org.uk/Rapid/Publications/Documents/K
M_toolkit_web.pdf
Curs de învățare electronică pentru programul de
informații privind securitatea alimentară CE-FAO:
tehnici de colaborare și advocacy
www.foodsec.org/DL

Instrumente pentru minte - Șase pălării de
gândire: examinarea unei decizii din toate
punctele de vedere
www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.ht
m
de Bono, E. (1999) Six Thinking Hats, New York:
Back Bay Books
Acest ghid practic a fost elaborat pentru a însoți
cursul de e-learning intitulat „Tehnici de colaborare
și advocacy” publicat de Securitatea Alimentară
CE-FAO Informații pentru Programul de acțiune și
disponibile la www.foodsec.org.
Acest ghid și materialele de învățare electronică
asociate se bazează pe cercetarea și politica ODI
publicația programului în dezvoltare (RAPID) de
Ben Ramalingam intitulată „Instrumente pentru
cunoaștere și învățare: un ghid umanitar pentru
dezvoltare și organizații "disponibile la
www.odi.org.uk/rapi

Pagina de internet a lui Edward de Bono
www.edwdebono.com
de Bono Consulting - Six Thinking Hats www.
debonoonline.com/Six_Thinking_Hats.asp
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Data: __________________
Numele și locul desfpșurării trainingului:
_____________________________________________________________________________
Formator: __________________________________________________
Instrucțiuni: Vă rugăm să indicați nivelul dvs. de acord cu declarațiile enumerate mai jos în # 1‐11.
Acord
puternic
1. Obiectivele formării au fost
clar definite.

Acord Neutru Dezacord

Dezacord
puternic











2. A fost încurajata participarea și
interacțiunea.











3. Subiectele parcurse au fost
relevante pentru mine.











4. Conținutul a fost bine organizat și ușor
de urmărit











5. Materialele distribute au fost de folos.











6. Experiența formării îmi va fi de folos
în munca mea.











7. Formatorul a fost competent în
subiectele de instruire.











8. Formatorul a fost bine pregătit.











9. Obiectivele trainingului au fost atinse.











10. Timpul alocat trainingului a fost
suficient.





















11. Sala de curs și facilitățile au
fostadecvate și confortabile.
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12. Ce v-a plăcut cel mai mult din formare?

13. Ce aspecte ale instruirii ar putea fi îmbunătățite?

14. Cum sperați să vă schimbați practica ca urmare a acestei formări?

15. Ce antrenamente suplimentare pentru ESL pentru adulți ați dori să aveți în viitor?

16.Vă rugăm să împărtășiți alte comentarii sau să extindeți răspunsurile anterioare aici:

Mulțumim pentru feedback-ul dvs.!
3

