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I. Proiectul WhomeN  

Scopul principal al proiectului WhomeN este de a oferi femeilor adulte cu risc de 

excluziune social: femei migrante sau refugiate și femeilor de peste 45 de ani, 

posibilitatea de a-și îmbunatati abilitățile individuale și generale. 

Intenția este de a-i ajuta să-și îmbunătățească calificările și astfel nivelul de angajare. 

Este important să le îmbunătățim femeilor capacitatea și dorința de a fi parte activă și 

implicată în societate.  

Proiectul WhomeN utilizează o metodologie inovativă de recunoaștere a abilităților care 

cuprinde abilități transversale și soft. Acest proiect se bazează pe un protocol pentru 

autoevaluarea competențelor și a abilităților, asa cum este stabilit în directivele UE 

(pentru validare și recunoaștere), instrumentele ECVET și EQAVET. 

Studii recente au arătat că abilitățile soft au devenit fel de importante ca și abilitățile 

tehnice atunci când îți cauți un loc de muncă. Recent, abilitățile soft sunt luate în 

considerate, integrate, recunoscute și apreciate în societatea noastră. Validarea lor este 

deosebit de importantă în educația și formarea adulților și sprijină învățarea pe tot 

parcursul vieții. 

Grupul de lucru EQVET pe tema: Sprijinirea învățării adulților, dezvoltarea VET și 

dezvoltarea abilităților soft (2015) subliniază importanța abilităților soft pentru 

performanța la locul de muncă, iar angajatorii se așteaptă ca potențiali candidați să 

aibă aceste abiltăți. 

Proiectul WhomeN s-a născut din necesitatea dezvoltării de noi abordări care vizează 

construirea competențelor profesionale a femeilor aflate în risc de excluziune socială. 

Propunerea proiectului este de a dezvolta noi metodologii și un protocol bazat pe 

recunoașterea cunoștințelor și capacităților femeilor, care sunt dobândite în diferite 

sfere ale vieții (educație formală, experiențe de muncă și experiențe de viață), în 

conformitate cu liniile directoare ale UE de validare și recunoaștere și a instrumentelor 

ECVET și EQAVET. 

Acest lucru va permite o profesionalizare suplimentară a ocupațiilor desfășurate în mod 

obișnuit de către femeile aflate în risc de excluziune social, de exemplu: locuri de muncă 

domestice, hoteluri, restaurante și catering (HORECA și altele) și o mai bună integrare a 

acestor femei care practică aceste locuri de muncă fără o calificare profesională 

recunoscută, dar cu multă experiență și competențe. Pentru acest lucru, protocolul 
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proiectului WhomeN oferă sprijin real pentru femeile cu o experiență largă și cu 

competențe care lucrează fără o calificare profesională oficială. 

În urma acestui fapt și pentru a facilita incluziunea socială a femeilor adulte, proiectul 

se concentrează pe abilități transversale și abilități soft. 

Proiectul WhomeN a elaborat un program de instruire pentru profesioniștii din educația 

adulților. Această instruire va fi adaptată pentru a afla despre evaluarea competențelor 

și abilităților, pe baza orientărilor UE de validare și recunoaștere, instrumentele ECVET 

și EQAVET. 

Componenta cheie a acestui proiect este susținerea formatorilor în activitatea lor de zi 

cu zi pentru a detecta abilități soft care ar putea ajuta femeile să își îmbunătățească 

abilitățile transversale și să-și finalizeze procesul profesional de integrare socială și 

culturală. 
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II. Cum să folosești Procolul WhomeN 

Obiectivul acestui protocol este: 

 Facilitarea identificării și evaluării abilităților soft; 

 Distribuirea de instrumente și metode pentru a preda / învăța și / sau a consolida 

abilități soft 

 Contribuie la noile strategii de orientare și integrare profesională care sunt 

eficiente în adaugarea de valoare la procesul de învățare formală și informală și 

care le pun în legătură cu educația formală și recunoașterea competențelor 

Vă recomandăm să citiți „Studiul calitativ privind nevoile de formare a femeilor cu risc 

de excludere socială”, elaborat de partenerii Proiectului WhomeN. Acest studiu este un 

pas fundamental pentru o mai bună înțelegere a grupului nostru țintă - femeile 

migrante, femeile refugiate și femeile de peste 45 de ani și pentru a alege abordări 

adecvate pentru a interacționa cu aceste femei. 

Acest protocol integrează toate activitățile referitoare la: 

 Modul de abordare și instrumentele de susținere a femeilor cu risc de excludere 

socială pentru a-și dezvolta abilitățile sociale și, prin urmare, integrarea 

profesională; 

 Sprijin pentru profesioniștii care lucrează cu aceste grupuri țintă și cu 

recunoașterea abilităților soft. 

Prima caracteristică pe care o puteți găsi în acest protocol este o descriere a grupurilor 

țintă cărora li se adresează această metodologie. Pe de o parte este conceput pentru 

femeile aflate în risc de excluziune socială, în special femeile migrante și refugiate, 

femeile de peste 45 de ani și femeile din mediul rural (capitolul III.1.). Pe de altă parte, 

persoanele și organizațiile pot beneficia de acest protocol în activitățile lor profesionale 

și în intervenția socio-profesională (capitolele III.2. Și III.3.). 

În acest protocol puteți găsi informații utile despre importanța dobândirii și 

recunoașterii abilităților soft în educația adulților (AE), în special atunci când vorbim 

despre femei și despre ceea ce învață ele în context nonformal sau informal (capitolul 

IV.). 

Sunt prezentate și descrise abilitățile transversale și competențele soft 

corespunzătoare considerate importante pentru angajabilitatea grupului țintă. 

(capitolul VII.) 
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Înainte de a prezenta instrumentele și uneltele practice, este definită abordarea 

WhomeN pentru a recunoaște abilitățile soft și a folosi această recunoaștere pentru 

progresul suplimentar al femeilor (capitolul V.). 

În paralel, sunt descrise în mod specific orientări pentru asigurarea respectării egalității 

de gen și a respectului intercultural pentru a sprijini reflecția profesioniștilor în timpul 

lucrărilor lor pedagogice cu grupul țintă (capitolul VI.). 

Un instrument de autoevaluare a abilităților soft este o parte essentială a Protocolului 

WhomeN (capitolul VIII.) Platforma online WhomeN, poate fi completată  în mai multe 

limbi, fie folosind un dispozitiv mobil sau un computer și se vor obține un punctaj 

relevant și certificate. După un proces de formare sau îmbunătățirea experienței 

profesionale, chestionarul online poate fi făcut din nou și comparat cu scorul anterior 

pentru a evidenția modul în care femeile și-au îmbunătățit abilitățile soft și 

competențele transversale. 

Instrumentul de autoevaluare poate fi utilizat de organizații și profesioniști care 

sprijină femeile defavorizate în integrarea și dezvoltarea lor profesională în mai multe 

situații: ca reflecție individuală a acestor femei, ca parte a unui interviu sau a unei 

sesiuni de monitorizare și chiar în cadrul unui exercițiu de grup. 

Instrumentul va ajuta la cartografierea abilităților soft pe care le dețin femeile. În mai 

mulți pași poate fi folosit ca bază pentru a oferi suport suplimentar și a recomanda pașii 

următori. Acesta va facilita activitatea profesioniștilor.  

Pentru grupul țintă procesul de asistare va fi mai transparent:  

- Sfaturile și recomandările pot fi mai bine contextualizate.  

- Nevoile de formare vor fi mai vizibile, precum și oportunitățile de formare care 

se potrivesc cel mai bine.  

- Va fi mai ușor să se identifice acele locuri de muncă pe care le doresc și pot învăța 

ce să caute, dar și ceea ce le lipsește pentru a ajunge la locurile de muncă la care 

aspiră.  

- Cel mai mult, poate servi chiar la progresul personal atunci când femeile sunt 

referite la activități de formare formală sau recunoașterea competențelor 

profesionale, deoarece profilurile, experiențele, competențele și abilitățile lor 

soft sunt deja cartografiate. 

Platforma include alte caracteristici pentru strategiile de intervenție de calitate 

disponibile în mai multe limbi pentru a sprijini profesioniștii: 
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 resurse utile privind angajarea, formarea și integrarea femeilor din Bulgaria, 

Germania, Italia, Letonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania, disponibile în 

limbi naționale și în limba engleză 

 informații și prezentări ale abilităților transversale și soft în cadrul protocolului 

Whomen 

 ghid de utilizare pentru instrumental online de autoevaluare 

 curriculum și materiale pedagogice pentru profesioniștii din educația adulților 

 linii directoare privind diversitatea culturală și egalitatea de gen 

 program de cursuri și activități de formare pentru femei 

Și în ultimul rând, este disponibil programul de pregătire pentru profesioniști și femei 

aflate în risc. 

Pe de o parte, am dezvoltat și testat o propunere de curs de formare de cinci zile pentru 

profesioniști pentru a-i apropia de realitatea grupurilor țintă, de abilitățile pe care ar 

trebui să le încurajeze și de metodele pe care le pot utiliza pentru a lucra cu aceste 

femei. (capitolul X.) 

Pe de altă parte, există un curriculum-pilot de pregătire pentru femeile cu risc de 

excludere socială cu o durata a 25 de ore. A fost implementat în cadrul proiectului 

Whomen și îmbunătățit pentru publicarea în acest protocol. (capitolul IX.) Există, de 

asemenea, o listă de metode și abordări detaliate și bune practici, de la mentorat la 

jocul de rol, ca părți esențiale ale programelor. (capitolul XI.) 

Sperăm sincer că veți găsi acest protocol util. Toate comentariile și feedback-ul dvs. sunt 

foarte importante pentru noi. Vă rugăm să le trimiteți la whomenproject@gmail.com . 

 

III. Cine poate folosi protocolul? 

Utilizatorii principali ai protocolului, dar fără a se limita doar la aceștia, sunt:: 

 Autoritățile naționale responsabile de primirea și integrarea refugiaților 

 Centre de primire a refugiaților 

 Servicii de asistență la angajare 

 Consilieri în educație și formare 

 Servicii sociale 

 Organizații non-guvernamentale și organizații de caritate care oferă servicii 

femeilor, migranților și refugiaților 

 

mailto:whomenproject@gmail.com
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III.1. Femei aflate în risc de excluziune socială 

Femeile adulte cu risc de excludere socială (femei migrante, femei șomere și emei 

șomere de lungă durată, femei tinere cu un nivel scăzut de educație, mame singure și 

femei de peste 45 de ani, cu niveluri scăzute de educație). 

În întreaga UE, angajabilitatea este o preocupare pentru oameni în general și mai ales 

pentru persoanele cu un nivel scăzut de educație formală. Statisticile la nivel european 

din 2017 arată că, rata de ocupare a unui loc de muncă pentru persoanele cu un nivel 

scăzut de educație formală, în comparație cu cele cu un nivel mediu sau înalt de 

educație formală, este sub medie în UE - 55,6% rata de ocupare a nivelului scăzut din 

învățământ, 75,7% pentru nivelul mediu și 85,3% pentru nivelul înalt de învățământ. Pe 

lângă faptul că au o probabilitate mai mică de a găsi un loc de muncă, persoanele care 

au parcurs nivelul de învățământ secundar au fost, de asemenea, cel mai greu afectate 

de criză. Rata de ocupare a acestui grup a scăzut cu 5,1 p.p. între 2007 și 2013 la nivel 

european. Numărul corespunzător pentru cei cu un nivel mediu de învățământ a fost 

de 1,7 p.p., iar pentru cei cu un nivel ridicat de educație 1,8 p.p. 

 În acest context, femeile sunt un grup deosebit de vulnerabil. Se confruntă cu 

mai multe dificultăți în procesul lor de incluziune socio-profesională: 

 lipsa calificărilor la locul de muncă sau, în special în cazul refugiaților sau 

migranților, nerecunoașterea calificărilor anterioare din cauza lipsei unui sistem 

pentru echivalarea diplomelor 

 izolarea femeilor cu familii mari, al căror timp este ocupat de sarcinile 

gospodărești 

 obstacolele generate de calificarea și experiența lor scăzută și de învățarea lor 

nonformală 

 calificare redusă și calificări profesionale și dificultăți prin recunoașterea 

calificărilor care limitează accesul la locuri de muncă specializate 

 lucrează în situații precare economice și contractuale 

Pentru a spori incluziunea socială a femeilor, prin instrumente de recunoaștere și 

validare, va fi necesar să se ia în considerare nu numai abilitățile și competențele de 

bază, ci și abilitățile transversale care facilitează dezvoltarea de noi abilități. 

III.2. Profesioniști implicați în educația adulților 

Așa cum am explicat mai sus, este necesară implementarea de noi strategii pentru a 

spori gradul de angajare și integrare a femeilor aflate în risc de excluziune socială, 

angajate sau șomere cu un nivel scăzut de educație. Educatorii adulți sunt persoane 
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care pot realiza o acțiune directă și pozitivă pentru această populație pentru a dezvolta 

competențele cerute. 

În același timp, acești educatori, care își cunosc în primul rând aria de expertiză, trebuie 

să fie instruiți pentru a învăța cum să identifice abilitățile soft și să contribuie la o 

regândire în învățarea adulților. 

III.3. Organizații de Educație a Adulților  

Furnizorii de educație pentru adulți (publici și privați) ar putea fi interesați să fie 

introdus un set de instrumente pe care le pot utiliza în diferite medii. Aceste 

instrumente pot fi folosite pentru a ajuta șomerii să intre pe piața muncii. 

Instituțiile de învățământ, universitățile, furnizorii de educație profesională și formare 

profesională (VET) și alți furnizori de educație pentru adulți, agenții de angajare, ONG-

uri și servicii publice care își desfășoară activitatea într-o anumită regiune trebuie să fie 

implicați și coordonați - același lucru este valabil și pentru companii. Prin urmare, 

trebuie să se țină seama de dimensiunea teritorială la conceperea și punerea în aplicare 

a aranjamentelor pentru validarea învățării nonformale și informale. Este important ca 

instituțiile și întreprinderile de învățământ să fie deschise și să se adapteze la noile 

circumstanțe create prin recunoașterea educației nonformale și informale și să 

utilizeze noile posibilități și oportunități pe care le oferă. 
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IV.  Importanța recunoașterii abilităților 

IV.1. Contextul European pentru recunoașterea competențelor soft 

Rezoluția Consiliului privind o agendă europeană reînnoită pentru învățarea adulților 

(2011 / C372 / 01) explică faptul că este necesar ca adulții să-și îmbunătățească în mod 

regulat abilitățile și competențele personale și profesionale pentru a face față 

consecințelor crizei economice. Având în vedere instabilitatea actuală, pe piața muncii 

și necesitatea de a reduce riscul de excluziune socială, acest lucru se aplică în special 

persoanelor cu calificări slabe și persoanelor cu abilități puține. 

„Avizul Comitetului Regiunilor (CoR) - Recunoașterea competențelor și competențelor 

dobândite de învățarea nonformală și informală” (2015 / C019 / 16) evidențiază 

importanța validării competențelor dobândite de învățarea nonformală și informală în 

contextul învățării pe tot parcursul vieții. 

Articolul 3. Competențele și competențele sunt dobândite nu numai prin educație 

formală, ci și prin învățare, care are loc în afara acestui cadru formal. Aceasta implică 

dobândirea informală a unei competențe date pe parcursul vieții unei persoane care nu 

este legată de calificări recunoscute formal și validate. Astfel de abilități pot fi, de 

exemplu, dobândite pe parcursul activității casnice, învățarea la locul de muncă, ajutor 

la o fermă, îngrijirea persoanelor în vârstă, bolnavilor, copiilor etc. 

CoR subliniază importanța dobândirii celor mai vaste abilități transversale posibile și 

rolul acestor competențe în cooperarea dintre educația formală, nonformală și 

informală și piața muncii. În plus, atrage atenția asupra rolului important al părților 

interesate, cheie care operează în afara sistemului de învățământ formal, care au un 

interes sau sunt direct implicate în recunoașterea și validarea competențelor dobândite 

în afara sistemului formal și subliniază necesitatea de a stabili cadre comune de calitate 

pentru cursanți „stagii”. 

Grupul de lucru EQVET pe tema: Sprijinirea învățării adulților, continua dezvoltarea VET 

și a abilităților soft (2015) subliniază importanța abilităților soft pe performanța locului 

de muncă, iar angajatorii solicită ca candidații să posede ambele. 

Pentru problema acreditării, nu există niciun acord cu privire la un set universal de 

indicatori pentru măsurarea abilităților soft. Puține informații sunt disponibile despre 

calificările bazate pe recunoaștere în educația și formarea adulților. 

Validarea este deosebit de importantă pentru educația și formarea adulților și ca 

modalitate de susținere a învățării pe tot parcursul vieții. Grupul de lucru EQVET afirmă 

că este important să se ia în considerare care sunt metodele de utilizat pentru 

evaluarea și / sau recunoașterea abilităților soft de către furnizorii de învățare pentru 
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adulți (AL), angajatorii și elevii înșiși (autoevaluare). Măsurarea abilităților soft ar trebui 

să conducă la o regândire a abordărilor de evaluare, adică mai degrabă decât să se 

concentreze doar pe evaluarea cunoștințelor și a abilităților tehnice, atât plusurile cât 

și minusurile performanțelor cursanților ar trebui măsurate dacă succesul învățării AL 

este cu adevărat evaluat. . 

Proiectul WhomeN a stabilit un protocol pentru profesioniștii din educația adulților 

pentru a promova evaluarea competențelor soft (pe baza orientărilor UE, ECVET și 

EQAVET). Profesioniștii au abilități și competențe pentru a sprijini acest grup specific de 

femei. Dar deseori nu au un ghid de recunoaștere și validare care să ajute aceste femei 

să obțină recunoașterea abilităților soft. Protocolul nostru va permite profesioniștilor 

din educația adulților să facă posibil acest lucru. 

În cadrul proiectului, acest protocol eficient de recunoaștere și îmbunătățire a 

competențelor a fost creat pentru a sprijini femeile cu risc de excludere socială în țările 

partenere. Datorită unei cooperări europene instituite printr-un mix adecvat de 

organizații complementare din diferite domenii, dar care împărtășesc caracteristici și 

obiective, acest protocol introduce noi metodologii și instrumente pentru simplificarea 

procesului de identificare, evaluare și dezvoltare a competențelor soft și transferul 

acestora pe piața muncii context. 

IV.2. Abordarea Inovatoare a Protocolului WhomeN 

Proiectul WhomeN a conceput o metodologie de instruire bazată pe nevoile 

individuale concrete de abilități soft ale acestor grupuri de femei. În plus, este necesar 

un instrument de diagnostic și autoevaluare a abilităților soft pentru a identifica ce 

abilități și competențe soft sunt stăpânite și care dintre ele trebuie îmbunătățite 

pentru a asigura mai bune oportunități de muncă. 

În plus, este de asemenea important să sensibilizăm managerii din educația adulților, 

organizațiile de femei și companii despre importanța acestor programe. Ar trebui 

acordată o atenție specială formării consilierilor, mentorilor și personalului de 

dezvoltare a resurselor umane. Îmbunătățirea competențelor tehnice ale 

profesioniștilor care lucrează cu studenții adulți este un factor cheie de succes pentru 

dezvoltarea abilităților soft ale persoanelor aflate în șomaj, care caută un loc de muncă. 

Evaluarea abilităților soft ale femeilor cu risc de excludere socială este indispensabilă. 

Practicile și instrumentele soft de evaluare a competențelor arată procese bine stabilite 

bazate în mare parte pe modele de autoevaluare. Cu toate acestea, orice proces de 

recunoaștere / certificare este legat de acestea. 
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După autoevaluarea competențelor soft, femeile expuse riscului de excludere socială ar 

trebui să primească o pregătire adecvată pentru a consolida acele abilități care lipsesc 

și cele care sunt cele mai adecvate la ceea ce cere piața muncii. 

Întrucât acest proiect se extinde la nivel european, protocolul și instrumentul de 

autoevaluare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:  

 realizabil în toate țările UE, nu doar în țările partenere ale acestui proiect. Într-

adevăr, dorim să influențăm și alte țări să utilizeze acest instrument în viitor. 

  un sistem de asigurare a calității, deoarece instrumentul ar trebui să fie legat 

de un proces de recunoaștere formală la nivel european în viitor. 

 experiențele de muncă non-formale și informale și în cadrul acestora abilități 

soft, ar trebui să aibă propriul proces de recunoaștere valabil. Acest proces ar 

trebui să urmeze sistemul european pentru validarea învățării nonformale și 

informale de către Cedefop. Ghidurile se încheie cu un rezumat al etapelor 

interconectate necesare pentru a stabili aranjamente funcționale de validare. 

Mesajul central al ghidurilor este că, validarea se referă la a face vizibile 

rezultatele învățării non-formale și informale și a le atribui valoarea 

corespunzătoare. 

V. Protocolul WhomeN 

V.1. Abordare 

Obiectivul principal al proiectului WhomeN este crearea unui protocol eficient pentru 

evaluarea, recunoașterea și îmbunătățirea competențelor soft și a competențelor 

personale ale femeilor aflate în risc de excluziune socială. Protocolul va fi disponibil într-

un instrument interactiv în care formatorii și femeile pot evalua competențele 

personale și abilitățile soft în funcție de mai mulți parametri urmând cerințele stabilite 

în orientările europene de validare și recunoaștere și instrumentele ECVET și EQAVET. 

Cadrul de referință pentru asigurarea calității EQAVET pentru educația și formarea 

profesională oferă metodologia care sprijină procesul de elaborare a acestui protocolul. 

Dezvoltarea protocolului a implicat în diferite faze experții, formatorii și persoanele 

care oferă și organizează activități de educație a adulților care au colaborat într-un 

parteneriat strategic transnațional. Fiecare dintre parteneri a avut un rol esențial și 

necesar în producerea protocolului. 

Impactul scontat al protocolului este de a include diferite grupuri țintă de femei cu risc 

de exclziune socială. Acest impact va fi obținut prin crearea unui instrument interactiv 

pentru practicieni care doresc să implementeze protocolul. De asemenea, 
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transferabilitatea este garantată de instrumentul interactiv, care va fi accesibil pentru 

experți, consilieri în ocuparea forței de muncă și formatori pentru educația adulților. 

Femeile care au nevoie de sprijin vor putea finaliza procesul prin autoevaluarea și 

recunoașterea competențelor lor. Protocolul va fi public și disponibil pe platforme și 

site-uri web naționale și europene.  

V.2. Proiectul WhomeN și abordarea ECAVET 

Proiectul Whomen a ales să urmeze recomandările EQAVET (https://www.eqavet.eu/ ) 

pentru furnizori. EQAVET oferă furnizorilor VET un mod simplu de a monitoriza și de a 

îmbunătăți calitatea serviciilor. Se bazează pe ciclul în patru etape. Am adaptat acest 

ciclu pentru furnizorii de educație pentru adulți. 

 Etapa 1: Planificare. Stabiliți obiective clare, adecvate și măsurabile în termeni de 

politici, proceduri, sarcini și resurse umane: 

 Obiectivele explicite sunt stabilite și monitorizate, iar programele sunt 

concepute pentru a  îndeplini aceste termene. 

 Pentru a identifica nevoile locale / individuale, are loc o consultarea continuă cu 

partenerii sociali și cu toate celelalte părți interesate și relevante. 

 Furnizorii planifică inițiative de cooperare cu alți furnizori de învățare pentru 

adulți și alte părți interesate și relevante. 

 Proiectul Whomen a început cu un studiu de cercetare și un plan de calitate 

pentru controlul tuturor fazelor și obținerea rezultatelor necesare. 

 Planul de evaluare include instrumente interne și de formare, precum și cele 

concepute pentru a evalua abilitățile soft ale femeilor înainte și după punerea în 

aplicare a protocolului. 

 Etapa 2: Implementare. Stabiliți proceduri pentru a asigura realizarea obiectivelor: 

 Resursele umane și materiale sunt bine calculate. 

 Parteneriate relevante și incluzive, inclusiv cele dintre profesori și formatori 

sunt susținute în mod explicit pentru a implementa acțiunile planificate. 

 Programele furnizorilor de educație pentru adulți permit cursanților să atingă 

rezultatele preconizate ale învățării și să se implice în procesul de învățare. 

 Furnizorii de educație pentru adulți răspund nevoilor de învățare ale indivizilor 

prin utilizarea unor abordări de pedagogie și evaluare, care permit cursanților 

să atingă rezultatele preconizate ale învățării. 

 Furnizorii de educație pentru adulți utilizează metode valide, exacte și fiabile 

pentru a evalua rezultatele învățării indivizilor. 

https://www.eqavet.eu/
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 Etapa 3: Evaluare. Proiectarea mecanismelor de evaluare a realizărilor și rezultatelor 

prin colectarea și prelucrarea datelor în vederea stabilirii evaluărilor informative: 

 Evaluarea și revizuirea datelor colectate și mecanisme adecvate și eficiente 

pentru implicarea părților interesate interne și externe. 

 Autoevaluare regulată (detectarea timpurie a abaterilor/erorilor): Evaluarea 

integrează atât procesele, cât și rezultatele. Sunt luate în considerare satisfacția 

cursanților, precum și satisfacția și performanța personalului. 

 Etapa 4: Recapitulare/Evaluare. Elaborați proceduri pentru a atinge rezultatele 

preconizate și / sau obiectivele noi: 

 Feedback-ul cursanților este colectat cu privire la experiența lor individuală de 

învățare și la mediul de învățare și predare. Împreună cu feedback-ul 

profesorilor, formatorilor și al tuturor părților interesate relevante, acest lucru 

este utilizat pentru a planifica acțiuni viitoare. 

 Procedurile de feedback și revizuire fac parte dintr-un proces de învățare 

strategică în organizație, sprijină dezvoltarea serviciilor de înaltă calitate și 

îmbunătățesc oportunitățile viitoare pentru cursanți.  

Sursa: © European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

(https://www.eqavet.eu/ https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Expl

anatory-brochure-on-the-EQARF-indicators.pdf)  

 

Deoarece există diferite sisteme de recunoaștere la nivel formal în diferitele țări 

partenere ale proiectului pe care le puteți găsi în Studiul calitativ WhomeN privind 

nevoile de formare ale femeilor cu risc de excludere socială, vă recomandăm acest 

protocol și instrumentele sale. 

Când femeile iau cunoștință cu abilitățile lor soft, au posibilitatea de a le îmbunătăți cu 

sprijinul formatorilor și pedagogilor și pot obține un certificat pentru a-și recunoaște 

competențele personale și experiențele profesionale la nivel nonformal. În plus, această 

evaluare, servește ca bază pentru a primi sfaturi personalizate pentru pași suplimentari 

către integrarea pieței muncii (de exemplu, o referire către autoritățile care se ocupă 

de recunoașterea diplomelor, validarea competențelor, limbă sau alte cursuri de 

formare sau sprijin pentru angajare). 

Protocolul WhomeN susține tot acest proces prin următoarele secțiuni, disponibile în 

acest protocol și pe site-ul web al proiectului Whomen (https://whomen.eu ): 

 Curriculă și material pedagogic pentru formatorii pentru abilitățile soft pentru 

femeile aflate în risc de excluziune socială 

 Linii directoare privind modul de implementare a protocolului WhomeN. 

https://www.eqavet.eu/
https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-on-the-EQARF-indicators.pdf
https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-on-the-EQARF-indicators.pdf
https://whomen.eu/
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 Principii pentru introducerea diversității culturale și a egalității de gen în 

Protocolul WhomeN 

 Curricule pentru implementarea pilot a protocolului: Programe de cursuri de 

formare profesională pentru abilități soft pentru femeile aflate în risc de excluziune 

socială 

VI. Principii despre Egalitatea de Gen și  Educație Interculturală 

Într-un proces de formare care implică femei, este foarte important să fie luate în 

considerare și să se aplice o abordare de gen și interculturalitate. 

O abordare de gen pornește de la unele premise: 

 Femeile au un rol dezavantajat în toate societățile datorită culturilor patriarhale. 

Patriarhiile sunt sisteme complexe de reglementări, credințe și norme sociale care 

definesc rolurile pe care bărbații și femeile trebuie să le joace în societate. Acestea 

au o influență enormă asupra construcției unui model de societate și determină și 

perpetuează rolurile sociale pe care femeile și bărbații trebuie să le joace în 

societate. 

 Diferențele biologice între sexe au o semnificație și pertinență socială caracterizate 

printr-o relație asimetrică și dicotomizată între bărbați și femei, care neagă 

existența altor genuri. Astfel, bărbații și femeile sunt construcții socio-economice 

naturalizate. Bărbații și femeile joacă roluri diferite în societate. Relațiile lor se 

bazează pe determinanți istorici, religioși, etnici, economici și culturali, care sunt 

întotdeauna guvernate de opoziție și asimetrie în defavoarea femeilor. 

 În general, femeile au roluri sociale diferite în societăți: roluri reproductive, 

productive și comunitare. La Conferința Mondială a Femeilor, organizată la Beijing 

în 1995, recunoașterea muncii reproductive a femeilor a fost o problemă 

importantă, ridicând întrebări cu privire la rolurile multiple și invizibile ale femeilor. 

Valoarea financiară a muncii femeilor pentru supraviețuire și pentru ceea ce poate 

fi numită și economia de zi cu zi, economia vieții, trebuie calculată, vizibilă și 

analizată în termeni de gen (rolul reproducător). Femeile au, de asemenea, un rol în 

munca productivă, care, în anumite contexte, în special în cadrul economiei 

familiale, nu este recunoscută, deoarece este adesea gestionată de soț, tată sau 

frate sau este folosită pentru a satisface numeroasele nevoi familiale și nu pentru a 

încuraja rolul public și cariera femeilor. 

Alături de aceste roluri în reproducere și producție, este, de asemenea, important 

să luăm în considerare un alt rol mai puțin vizibil și mai puțin luat în considerare - 

rolul de a avea grijă de politicile comunitare pentru a asigura și gestiona bunurile 
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colective de consum și pentru a răspunde la nevoile colective ale cartierului sau ale 

comunității. Acest rol le permite femeilor să dobândească abilități în gestionarea 

afacerilor publice și a medierii sociale, o imagine de ansamblu asupra bunurilor 

comune. De asemenea, femeia își extinde orizonturile dincolo de casă și familie, 

către cartier și întreaga comunitate. Acest rol este de obicei văzut ca o extensie a 

rolului reproducător al femeilor și, întrucât nu este remunerat și se desfășoară în 

timpul lor liber, nu se vede și este contrastat cu organizarea politică formală a 

comunității, care este de obicei condusă de bărbați. Pentru bărbați, acest rol este de 

obicei recunoscut direct sau indirect de un salariu și / sau statut și putere. 

Având în vedere acest triplu rol înseamnă, de asemenea, să luăm în considerare 

inter-dependențele sale, precum și să vedem valoarea și inovația acestor roluri. Un 

rol economic al femeilor care este detașat de valoarea relațiilor este departe de 

nevoile strategice ale societății. În plus, rolul reproducător al femeilor nu trebuie 

redus doar la un rol privat, ci ridică problema îngrijirii în politica publică și subliniază 

cu fermitate problema bunăstării în raport cu drepturile cetățenilor și ale 

economiei. 

Atunci când femeile sunt ascultate, ele vorbesc întotdeauna despre această 

complexitate, interrelația dintre diferite niveluri și această corelație se schimbă în 

funcție de cultura de apartenență. Această împărțire sexuală a muncii limitează 

autonomia femeilor, posibilitatea lor de a investi în viața profesională și 

disponibilitatea lor de timp. Aceasta înseamnă că, pentru femei, căutarea propriei 

lor căi profesionale și inserția lor pe piața muncii este mai dificilă. Aceste dificultăți 

se măresc dacă femeile sunt femei migrante nu doar pentru că ajung din țările mai 

sărace în țările noi unde nu au foarte multe contacte, ci și pentru că, de multe ori, 

mediul cultural diferit al acestora nu este luat în considerare sau este adesea văzut 

ca o limită / obstacol. Aceasta înseamnă că femeile nu au aceleași condiții de viață, 

iar discriminarea de gen poate fi acompaniată de alte discriminări, care trebuie să 

fie luate în considerare, iar una dintre acestea este rasismul. 

 Nevoile practice și strategice ale femeilor. Un concept foarte util și interesant sunt 

„nevoile practice și strategice” ale femeilor. Bărbații și femeile nu numai că joacă 

roluri diferite în societate și au niveluri diferite de acces la resurse, dar au și nevoi 

diferite. Pentru femei, distincția dintre nevoile practice și nevoile strategice este 

fundamentală. Nevoile practice de gen sunt cele pe care femeile le consideră rolul 

lor social recunoscut. 

Ele sunt un răspuns la nevoile care sunt percepute ca imediate. Acestea sunt 

practice și se referă la condiții de viață inadecvate (servicii pentru copii, venituri și 

acces la sănătate). Pe de altă parte, nevoile strategice sunt cele pe care femeile le 
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consideră conectate la subordonarea lor față de bărbați și privesc diviziunea muncii 

pe sexe, putere și control. Aceste nevoi includ problemele drepturilor formale, 

violenței domestice, egalității salariale, controlului asupra propriilor corpuri. Astfel, 

nevoile strategice sunt acele nevoi, care permit femeilor să-și planifice propria 

dezvoltare și să conteste poziția subordonată a femeilor în societate. 

Nevoile practice și strategice ale femeilor diferă în funcție de contextul lor cultural 

și socio-politic. Nevoile strategice ale femeilor au fost adesea abordate de mișcarea 

feministă, care a obligat statele să pună în aplicare politici care înlătură barierele 

pentru îndeplinirea acestor nevoi. Este greu de spus dacă nevoile practice ale 

femeilor trebuie abordate înainte de nevoile lor strategice. O abordare holistică și 

integrată care ia în considerare și se adresează ambelor seturi de nevoi este ceea ce 

duce la cele mai bune rezultate. 

 Punctul de plecare al unui proces de abilitare nu sunt problemele femeilor, ci mai 

degrabă dorințele, prioritățile, resursele și potențialul femeilor. Scopul unui proces 

de abilitare este de a consolida spațiul și puterea femeilor și aducerea conștientizării 

de sine în rolul lor social. Nevoile devin resurse sociale pentru a depăși inegalitățile, 

dependența și obținerea de noi drepturi. Această abordare rupe o abordare 

patriarhală și orientată către asistență, deconstruiește interpretările și limbajele 

stereotipice și reconstruiește ceea ce ne spun femeile, ce își doresc și gândesc 

femeile și de multe ori strategiile pe care le pun în practică, nu numai pentru 

supraviețuire, ci și pentru trai. Femeile nu pot fi considerate beneficiile slabe ale 

intervenției, subiectele sărăciei și procesele de „subdezvoltare”. 

Trebuie să recunoaștem că vulnerabilitatea femeilor este rezultatul patriarhiei care 

influențează modelul de economie și de societate. Aceasta înseamnă că perspectiva 

de gen se aplică nu numai „drepturilor femeilor”. Nu este o perspectivă care separă, 

ci este una care își propune în mod conștient să abordeze și să depășească 

asimetriile, să schimbe politicile și practicile și să pună în discuție modele de 

dezvoltare, economie și societate. 

Pentru o perspectivă interculturală care depășește perspectiva de gen 

Inegalitățile de gen pot coexista cu alte forme de discriminare. Aceasta înseamnă să 

recunoaștem că problema intersecționalității este importantă în inegalitatea de gen și 

ne obligă să vedem discriminarea și inegalitatea ca un proces dinamic și complex. Suma 

tuturor discriminărilor individuale este importantă și trebuie recunoscută, deoarece 

dezavantajul într-un domeniu al vieții întărește dezavantajele celorlalți. 

Acest lucru ne obligă să luăm în considerare o altă problemă: nu toate femeile sunt 

egale. Este important să avem o perspectivă intergenerațională și interculturală care să 
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interacționeze cu problema de gen. În multe societăți, în special în cele care suferă de o 

schimbare rapidă, dialogul între generații diferite de femei nu este simplu, iar femeile 

tinere sunt adesea o forță importantă pentru schimbarea de la o generație la alta. În 

alte cazuri, legătura puternică dintre femeile din generații diferite este una în care ar 

trebui investit. 

Cu toate acestea, astăzi, în ciuda contribuției aduse la Conferința Mondială de la Beijing 

în 1995, se vorbește mai puțin despre problema asimetriei interculturale în rândul 

femeilor. Aceasta este o provocare mare pentru societatea noastră, în care bunăstarea 

ia un loc în spate față de afecțiunea și iubirea maternă importate din țările din sudul 

lumii, prin intermediul femeilor migrante cărora li se oferă puține drepturi și vizibilitate 

redusă.  

De asemenea, ne provoacă, deoarece drepturile femeilor nu sunt incluse în procesul de 

dezvoltare, gestionarea resurselor, problemele macro ale planetei; înseamnă 

importarea unui model care învață că femeile nu sunt conștiente și sunt incapabile, 

reconfirmând astfel mecanismul de excludere și devalorizare a femeilor care produce 

eșecuri și favorizează doar subzistența. 

O perspectivă de gen și interculturală este necesară pentru a face față discriminărilor 

multiple ale femeilor. Aceste două perspective permit să ofere valoare competențelor 

transversale ale femeilor, date de triplul lor rol social: reproductiv, productiv și 

comunitar. În ceea ce privește femeile migrante, este important să subliniem faptul că 

femeile migrante preiau rolul muncii reproducătoare, care este adesea lăsată în urmă 

de femeile societăților occidentale, care experimentează „emanciparea”. 

Reproducându-se astfel este modelul patriarhal al societății care nu are în vedere 

nevoile practice și strategice ale tuturor femeilor. 

Câteva indicații metodologice pentru a menține împreună abordarea de gen și 

interculturalitate: 

 Analiza și planificarea de gen. Analiza de gen oferă instrumente complete pentru a 

evidenția diferențele dintre sexe în ceea ce privește rolurile sociale și nevoile 

strategice. Este important ca nevoile femeilor să fie luate în considerare la fiecare 

pas, începând cu rolul lor social. 

 Triplu rol al femeilor și inter-dependențele sale înseamnă că trebuie evitată 

intervenția doar într-unul din aceste domenii. Având în vedere universalitatea 

diferențelor și discriminărilor de gen, este important în conceperea proceselor de 

formare și profesionalizare, să se prevadă acțiuni și mecanisme care să asigure o 

abilitare reală a femeilor nu numai din punct de vedere tehnic, ci și la nivel social 

pentru a elimina obstacolele și factori de eșec dat de condiția de viață a femeilor 
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 Fiecare femeie în procesul de instruire și profesionalizare aduce experiențele și 

așteptările sale, care trebuie revizuite și reanalizate pentru a începe un proces de 

abilitare real. Este important să identificăm puncte tari și slabe din viața personală 

a unei femei. Aceasta înseamnă că este necesar să găsim un spațiu și timp pe 

parcursul proceselor de formare și profesionale în care femeile să poată vorbi 

despre ele însele pentru a identifica mai bine nucleul resurselor interne mai 

puternice care pot permite schimbarea și transformarea către noi competențe. 

Povestirea este un instrument util, iar schimbul cu alte femei poate ajuta în acest 

proces de abilitare personală. În ceea ce privește femeile migrante, este foarte 

important să le creăm posibilitatea să îți spună povestea lor de migrant, de unde au 

decis să plece, ceea ce sperau sau își imaginau că vor găsi. Aceste momente ar trebui 

create cel puțin la începutul procesului de formare, la mijloc și la sfârșit pentru a 

înregistra schimbarea viziunilor și a conștiinței. 

 În timpul procesului de instruire și profesionalizare, este important să rămâneți în 

permanență într-o poziție de ascultare, având în vedere condițiile reale de viață ale 

femeilor. 

Ar fi important să luăm în considerare câteva sugestii practice pentru a facilita 

participarea și implicarea activă a femeilor la activitățile de formare: 

 Femeile nu sunt o categorie compactă. Toate au caracteristici și diferențe 

individuale. Este important să existe o pregătire personalizată pentru a răspunde 

nevoilor individuale și ale grupului. 

 Este important să se prevadă informații și activități de sensibilizare cu privire la 

importanța instruirii pentru angajabilitate și să se ofere orientare / informații 

despre formarea disponibilă, cu atenție specială la oportunitățile de pregătire 

profesionalizate și certificate legate de piața muncii. 

 Este recomandabil să se refere accesul femeilor către instituții și servicii locale care 

pot sprijini accesul acestora la un loc de muncă, precum și informarea lor asupra 

drepturilor și îndatoririlor lucrătorilor în conformitate cu legislația locală. 

 Cursurile de formare ar trebui să fie aliniate la nivelul de vulnerabilitate al femeilor. 

Prin urmare, activitățile ar trebui să fie gratuite sau cu cost minimal pentru a 

asigura participarea. 

 Orarul activităților de formare ar trebui să se împace cu aspirațiile și îndatoririle 

participanților pentru a maximiza participarea, care poate fi îmbunătățit, de 

exemplu, prin oferirea unui serviciu special pentru copii pentru a răspunde nevoilor 

mamelor.  
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 Un acord de învățare oferă un cadru structurat pentru a facilita o implicare 

constantă a femeilor participante, în vederea stabilirii obiectivelor clare și 

completării pregătirii. 

 Internship-ul și experiența de muncă ar trebui să fie o parte integrată a pregătirii 

teoretice. 

 Suportul lingvistic și îmbunătățirea abilităților digitale sunt fundamentale pentru 

împuternicirea femeilor. 

VII. Abilități transversale urmărite de Protocolul WhomeN 

Aptitudinile transversale sunt cele care de obicei nu sunt considerate a avea o legătură 

specifică cu un anumit loc de muncă, sarcină, disciplină academică sau domeniu de 

cunoștințe, ci ca abilități care pot fi utilizate într-o mare varietate de situații și locuri de 

muncă. Astfel de abilități au fost învățate într-un context sau pentru a stăpâni o situație 

/ problemă specială și pot fi transferate într-un alt context. De asemenea, este posibil 

să fi fost dobândite prin activități în afara muncii sau de agrement sau prin participarea 

la educație sau instruire. Aceste competențe sunt din ce în ce mai solicitate de oameni 

pentru a se adapta cu succes la schimbări și pentru a trăi vieți semnificative și 

productive. 

Aptitudinile transversale sunt foarte strâns legate de abilitățile soft. Fiecare abilitate 

transversală combină mai multe abilități soft. Astfel, fiecare abilitate transversală 

necesită o mulțime de abilități sociale concrete care sunt atribute personale care 

permit cuiva să interacționeze eficient și armonios cu alte persoane. 

Aptitudinile soft caracterizează modul în care o persoană interacționează în relațiile 

sale cu ceilalți. Ele caracterizează inteligența emoțională a unei persoane. Aptitudinile 

sociale pe care le deține o persoană determină abilitățile transversale ale unei 

persoane. Aptitudinile sociale determină dacă o persoană este, de exemplu bună în 

gândirea strategică sau negociere sau luarea deciziilor. 

Dezvoltarea și consolidarea abilităților transversale și soft sunt importante și esențiale 

pentru ca femeile aflate în risc de excluziune socială să devină și să rămână o parte 

activă a societății. Piața muncii actuale se schimbă într-un mediu din ce în ce mai 

dinamic, în care angajații vor trebui să își gestioneze pro-activ cariera. Importanța 

crescândă a flexibilității și capacitatea de a te angaja face ca cariera modernă să fie mai 

complexă decât a fost înainte. În conformitate cu aceste ipoteze cheie, formarea 

deprinderilor soft este o metodă excelentă de realizare a diferitelor resurse personale 

și profesionale, care sunt o componentă critică pentru succesul profesional. 
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Ce abilități și competențe transversale trebuie să aibă femeile expuse riscului de 

excluziune socială pentru a se putea adapta la un context dinamic al vieții și al muncii 

și pentru a-și îmbunătăți capacitatea de angajare? 

Este greu să dai un răspuns clar. Din acest motiv, proiectul Whomen a început cu 

implementarea „Studiului calitativ privind nevoile de formare ale femeilor aflate în risc 

de excluziune socială” cu scopul de a evalua nevoile de formare ale acestui grup țintă în 

regiunile participante (Bulgaria, Germania, Italia, Letonia , România, Slovenia și Spania) 

și pentru a-și îmbunătăți șansele de a obține locuri de muncă calificate de o calitate 

superioară.  

Cercetarea a arătat, printre altele, un set de recomandări cu privire la nevoia existentă 

de subiecte care ar trebui să fie prezente într-un program de oportunități de formare 

adresate femeilor cu risc de excludere socială (din perspectiva femeilor participante la 

studiu). Această listă de acțiuni de formare propuse include conținuturi legate de 

abilitățile tehnice și soft (vezi pagina 124 din Studiu), dar întrucât abilitățile tehnice se 

referă la domenii de muncă extrem de variate și ar fi dificil de abordat în cadrul 

proiectului nostru, ne-am concentrat pe abilități transversale și abilități soft, care sunt 

abilități și competențe transversale, care pot fi instruite și recunoscute pentru a 

îmbunătăți oportunitățile de angajare ca o cale de incluziune socială.   

Ulterior, în timp ce am elaborat acest protocol, am analizat, organizat și grupat 

abilitățile soft menționate, clasificându-le în 5 abilități transversale principale care le 

cuprind pe toate: 

 Gândire strategică și creativă 

 Competențe de luare a deciziilor 

 Capacitate de negociere 

 Competența de rezolvare a problemelor 

 Abilități interculturale 

Următoarea secțiune va prezenta și descrie fiecare dintre abilitățile transversale și 

abilitățile sociale menționate. 

VII.1. Gândire strategică și creativă 

Gândirea strategică include capacitatea de a gândi într-un mod intuitiv, inovator și 

creativ. Gândirea creativă înseamnă a privi ceva într-un mod nou. Este chiar definiția 

„gândirii în afara cutiei/ thinking outside the box”. Adesea, creativitatea în acest sens 

implică ceea ce se numește gândire laterală sau capacitatea de a percepe tipare care nu 

sunt evidente. 
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Gândirea strategică este strâns legată de gândirea creativă și înseamnă a dezvolta noi 

metode, idei și strategii, dacă cele vechi nu funcționează. 

Oamenii cu gândire strategică și creativă pot identifica și concepe noi moduri de a 

îndeplini sarcini, de a rezolva probleme și de a face față provocărilor, luând în 

considerare resursele disponibile. 

Gândirea strategică și creativă cuprinde, printre altele, următoarele abilități soft și 

atribute personale: 

 abilități de comunicare 

 capacitate de lucru în echipă 

 flexibilitate / adaptabilitate 

 creativitate 

 auto-reflectie  

 organizarea și managementul timpului 

 capacitatea de a gestiona conflictele 

VII.2. Competențe de luare a deciziilor 

Competențele decizionale înseamnă să poți lua decizii bune și creative în situații 

complexe, luând în considerare și evaluând beneficiul, rezultatele, costurile, riscurile și 

consecințele. Aceasta include, de asemenea, capacitatea de a primi și accepta critici și 

argumente constructive constituite logic și constructive. În plus, competența de luare a 

deciziilor înseamnă colectarea și analizarea informațiilor necesare pentru a dezvolta 

cursuri alternative, de acțiuni posibile și a alege cea mai bună opțiune în mod 

responsabil și autonom. 

Capacitatea de luare a deciziilor înseamnă să poți: 

1. creea un mediu constructiv 

2. cerceteazi în detaliu o situație 

3. generezi alternative adecvate 

4. explorezi opțiuni 

5. selectezi cea mai bună soluție 

6. evaluezi planul 

7. pui planul în acțiune 

Luarea deciziilor cuprinde, printre altele, următoarele abilități soft și atribute 

personale: 
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   responsabilitate 

   mod proactiv 

   empatie 

   flexibilitate 

   reflectie   

   capacitatea de a schimba perspectivele 

   capacitatea de gândire analitică 

 

VII.3. Capacitate de negociere 

Capacitatea de negociere înseamnă capacitatea de a lua parte la o comunicare într-un 

mod activ și eficient pentru a încheia un acord, chiar dacă există opinii și interese 

diferite. Aceasta înseamnă capacitatea de a înțelege o situație și de a lua în considerare 

motivele și interesele tuturor persoanelor implicate și părților pentru a ajunge la un 

acord. 

Abilitățile legate de această capacitate sunt: 

 a separa oamenii de probleme 

 a pune intrebari 

 ascultare activa 

 să semnalizeze și să recunoască comunicarea non-verbală 

 exprimarea propriei poziții într-un mod clar și rezonabil 

 argumentare adecvată 

Capacitatea de negociere cuprinde, printre altele, următoarele abilități soft și 

deprinderi personale: 

   empatie 

   flexibilitate 

   creativitate 

   sinceritate 

   Stimă de sine 

   încredere în sine 

   toleranţă 

   abilități de comunicare 

   rezistență la stres 

   disponibilitate și capacitate de compromis 
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VII.4. Competențe de rezolvare a problemelor 

Competențele de rezolvare a problemelor sunt importante pentru a înțelege situațiile 

dificile și pentru a le schimba. În acest sens, se referă la capacitatea de a rezolva 

problemele într-un mod eficient și în timp util, fără niciun fel de impedimente. 

Competența de soluționare a problemelor implică posibilitatea de a: 

 identificarea și definirea problemei 

 adunarea de informații 

 analizarea informațiile disponibile 

 separarea problemei în componentele sale 

 identificarea de soluții alternative și consecințele pe termen lung ale   

acestora 

 evaluarea soluțiilor posibile și selectarea celei mai bune opțiuni 

 implementarea soluției selectate 

 obținerea de feedback și conceperea de raspuns corespunzător la acesta 

 selectarea și implementarea unei alte soluții dacă prima alegere nu  

funcționează 

Competențele de rezolvare a problemelor cuprind, printre altele, următoarele abilități 

soft și atribute personale: 

   empatie 

   flexibilitate 

   reflectie de sine 

   creativitate 

   gandire analitica 

   organizarea și managementul timpului 

   abilități de comunicare 

   disponibilitate și capacitate de compromis 

 

VII.5. Competențe interculturale 

Competențele interculturale sunt capacitatea de a acționa în mod eficient și adecvat în 

diferite culturi și de a comunica și de a interacționa cu oameni din medii culturale și țări 

diferite, oameni care au fost formați de valori, credințe și experiențe diferite. 

Competențele interculturale includ: 

 capacitatea de a înțelege modul în care propria cultură a modelat identitatea 

și viziunea noastră asupra lumii 
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 capacitatea de a analiza și explica informațiile de bază despre alte culturi 

(istorie, valori, politică, economie, stiluri de comunicare, valori, credințe și 

practici) 

 abilități de bază ale limbajului local, utilizarea diferitelor comunicări verbale 

/ non-verbale și adaptarea discursului pentru persoane din alte culturi 

 capacitatea de a vedea și ințelege lumea din alte puncte de vedere culturale, 

recunoscând în același timp propria gândire critică 

 căutarea atributelor culturale ale altora, aprecierea diversității culturale și 

gândirea comparativă și fără a avea prejudecăți privind diferențele culturale 

 căutarea interacțiunilor interculturale, a vedea diferențele ca oportunități 

de învățare, fiind conștient de pericolul ignoranței propri 

 să fii confortabil cu ambiguitate (necunoașterea) și să o privești ca pe o 

experiență pozitivă avînd disponibilitatea de a te deplasa dincolo de propria 

zonă de confort 

Competențele interculturale cuprind, printre altele, următoarele abilități și 

caracteristici personale: 

   empatie 

   flexibilitate 

   sinceritate 

   toleranţă 

   reflectie de sine 

   creativitate 

   gandire analitica 

   abilități de comunicare 
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VIII. Platforma Online de Auto Evaluare (www.whomenplatform.eu) 

VIII.1. Obiectivul platformei 

Pentru a căuta un loc de muncă de succes, este necesar să deții abilități profesionale 

împreună cu abilități transversale și soft, care joacă un rol foarte important pentru 

interviul de muncă și la locul de muncă. 

Proiectul WhomeN este proiectat pentru ca femeile să-și îmbunătățească oportunitățile 

de angajare prin evaluarea abilităților lor soft urmate de oportunități de formare 

pentru a-i îmbunătăți pe cei care au nevoie de ajutor. 

În cadrul proiectului WhomeN, un instrument online, disponibil în mai multe limbi, este 

oferit femeilor cu risc de excludere socială și organizațiilor care lucrează cu acestea. 

Acest instrument ajută la trasarea profilului unei abilități soft dobândite în 

experiențele sale de viață și de viață. 

Pe baza acestei evaluări și cu sprijinul unui consilier / asistent social / mentor, femeile 

primesc sfaturi personalizate pentru pași suplimentari către integrarea pieței muncii 

(validarea competențelor, recunoașterea experienței de muncă și formarea necesară 

sau sprijinul la angajare). 

VIII.2. Grup țintă 

Instrumentul este flexibil și poate fi folosit de diverse organizații într-un mod care să-și 

servească nevoile în cel mai bun mod. 

Utilizatorii intenționați sunt: 

 autoritățile naționale responsabile de primirea și integrarea refugiaților 

 centre de primire pentru refugiați 

 servicii de asistență pentru angajare 

 consilieri în educație și formare 

 servicii sociale 

 organizații nonguvernamentale și organizații de caritate care oferă servicii 

femeilor, migranților și refugiaților 

 femeile aflate în risc de excluziune socială, în special femei migrante și femei peste 

45 de ani și cele care trebuie să își îmbunătățească oportunitățile de angajare prin 

recunoașterea abilităților transversale, a abilităților soft și a experienței de muncă. 

  



 

 

26 

Utilizatorii decid cum să completeze autoevaluarea. 

 O femeie și un consilier ar putea să completeze autoevaluarea împreună. De 

exemplu, pot lucra cu două versiuni lingvistice simultan pe ecran pentru a ajuta 

la o mai bună comunicare, dacă este necesar. 

 O femeie o poate complete, într-o organizație în care instrumentul i-a fost 

prezentat și cerând sprijin atunci când are nevoie sau are o îndoială. 

 O femeie o poate completa singură după ce instrumentul a fost recomandat de 

o organizație care o asistă sau o avizează în procesele de incluziune socio-

profesională. 

VIII.3. Ghidul de folosire a platformei 

Femeile își pot pune în valoare abilitățile soft prin 47 de itemi, cuprinși sub 8 abilități 

principale / abilități transversale. Fiecare element poate fi valoric într-o scară în care 1 

este cel mai mic și 4 cel mai înalt nivel de valoare. Femeia care dorește să finalizeze 

evaluarea va avea probabil probabil explicații suplimentare și ghid pentru a valorifica 

fiecare element. 

După un prim interviu de contact, profesionistul care însoțește / îndrumă femeia îi va 

recomanda instrumentul de evaluare și completare a informațiilor pentru CV-ul său / 

profil subliniind abilitățile sale la locul de muncă. 

Femeile ar trebui încurajate să finalizeze întregul test - să fie sincere cu ele însele. Acest 

lucru este foarte important dacă doresc să obțină un rezultat bun din acest instrument. 

Profesionistul ar trebui să le explice femeilor cum aceste abilități sunt importante 

pentru procesele lor de căutare a unui loc de muncă. 

Autoevaluarea ar trebui să se desfășoare într-o ambianță confortabilă pentru ca 

participanții să facă cunoștință și să își dezvolte încrederea în profesionistul / mentorul 

/ consilierul care o susține. De asemenea, este foarte util, dacă participanții sunt liberi 

să decidă, dacă și pentru cât timp ar dori să participe. Participarea voluntară este un 

aspect important pentru succesul evaluării și al următorului proces de consiliere. 

Odată ce femeile încep chestionarul, profesionistul ar trebui să prezinte și să explice 

fiecare abilitate soft și cât de important este pentru un profil profesional și dezvoltare 

profesională la locul de muncă. 

În plus, profesionistul va clarifica și va rezolva orice îndoială cu privire la oricare dintre 

cei 47 de itemi care trebuie evaluați în chestionar. 
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După terminarea chestionarului de autoevaluare, femeile vor fi sfătuite să parcurgă 

două etape:  

 Consimțământul și protecția datelor: Secțiunea de consimțământ întreabă dacă 

persoana intervievată este de acord ca: 1) datele sale anonimizate pot fi utilizate în 

scopuri statistice și 2) organizația emitentă poate împărtăși informațiile colectate 

în scopuri de orientare în carieră. 

 Salvați și imprimați certificatul: acest document este într-o singură limbă. 

Certificatul poate fi produs în oricare dintre limbile disponibile. Poate fi salvat în 

format pdf și tipărit. 

Certificatul arăta rezultatele într-un format grafic atractiv. 

 
 

După autoevaluare, de către femei, profesioniștii trebuie să analizeze rezultatele 

pentru a putea recomanda femeilor să urmeze un training pentru a-și îmbunătăți 

abilitățile soft. 

Femeile care au finalizat programul de formare WhomeN pot / ar trebui să repete 

chestionarul de autoevaluare pentru a recunoaște și a măsura impactul 

antrenamentului pentru abilități soft. 

După aceea, femeile vor tipări certificatul definitiv al autoevaluării anexând certificatul 

cursului de pregătire cu privire la abilități soft pentru o posibilă recunoaștere viitoare 

și dorită.  
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IX.  Formare pentru femei aflate în risc de excluziune socială 

După finalizarea procesului de autoevaluare a abilităților transversale și soft, femeile și 

profesioniștii vor putea identifica abilitățile care ar trebui îmbunătățite. Profesionistul 

poate furniza informații despre instituțiile care oferă cursuri de instruire legate de 

lacunele identificate. 

În acest sens, proiectul Whomen prevede, printre alte activități ale proiectului, 

implementarea pilot a protocolului, inclusiv dezvoltarea cursurilor naționale de 

pregătire pentru femeile cu risc de excludere socială. În acest scop, am dezvoltat 

metodologia și conținuturile care trebuie predate femeilor pentru a îmbunătăți un set 

de abilități transversale și moi pentru a promova integrarea lor pe piața muncii și în 

societate. Cursurile se concentrează pe 8 abilități selectate dintre cele 5 abilități 

transversale principale definite în protocol, în funcție de perspectiva și experiența 

profesioniștilor care lucrează cu acest grup țintă din organizația parteneră a fiecărui 

proiect. Cursurile pilot servesc la reglarea fină a protocolului și a conținutului cursurilor. 

Această secțiune prezintă metodele și conținutul didactic al cursului de instruire 

menționat mai sus. La începutul cursului de formare, este recomandabil să stresați și 

să justificați nevoia de abilități transversale și moi. Aplicarea metodelor non formale 

propuse în curs permite o modalitate mai ușoară de a învăța să dobândești cunoștințe 

și abilități făcând. 

IX.1. Obiectivul programului 

Curriculumul ia în considerare abilitățile transversale și soft care sunt esențiale pentru 

femeile adulte aflate în risc de excluziune socială. Oferă informații, cunoștințe și 

abilități pentru a crește abilitățile și oportunitățile de a obține locuri de muncă pentru 

femeile cu risc. 

Programul de formare a fost dezvoltat de proiectul Erasmus + WhomeN. Acesta include 

un set integrat de metode privind abilitățile transversale și soft pentru femeile cu mai 

puține oportunități. Programul este conceput de către profesioniștii din educația 

adulților din fiecare regiune acoperită de proiect. Programul de formare se bazează pe 

un protocol pentru autoevaluarea competențelor soft și a competențelor transversale, 

astfel cum sunt stabilite de-a lungul liniilor directoare ale UE de validare și 

recunoaștere, instrumente ECVET și EQAVET. Toate instrumentele și documentele 

produse în cadrul proiectului Whomen sunt disponibile pentru informații suplimentare 

pe pagina web a proiectului. 
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IX.2. Durata cursului și grupul țintă  

Se intenționează ca acest curs să fie susținut în 25 de ore, în sesiuni de învățare față în 

față. Programul are 5 sesiuni împărțite în opt unități despre abilități transversale și trei 

unități suplimentare: Introducerea proiectului și metodologiei WhomeN - Diversitatea 

culturală și egalitatea de gen - Evaluare / concluzii. 

Fiecare sesiune este de aproximativ 3 unități și are o durată de învățare de 5 ore. Fiecare 

unitate va fi implementată printr-o serie de metode practice și explicații teoretice 

scurte. Proporția cursului într-un format față în față depinde de evaluarea formatorului 

cu privire la nevoile și nivelul educațional al cursanților, dar este recomandabil un 

număr de maximum 15 femei. 

Cursul este destinat femeilor adulte aflate în șomaj, începând cu vârsta de 18 ani, care 

caută un loc de muncă. Se intenționează ca fiecare femeie să finalizeze o evaluare a 

abilităților soft utilizând instrumentul de autoevaluare dezvoltat în cadrul proiectului 

WhomeN la începutul cursului, cu asistența unui consilier / consilier / mentor pentru a-

și determina punctele forte ale competențelor soft și ale celor care au nevoie de 

consolidare și de învățare în continuare. După această evaluare, femeile pot decide dacă 

participă la cursurile de formare pentru a-și îmbunătăți abilitățile transversale și soft. 

IX.3. Metodologie Generală 

Metodologia se bazează pe constructivism. Înseamnă, oamenii își construiesc propria 

lor înțelegere și cunoaștere a lumii, experimentând lucrurile și reflectând asupra 

acestor experiențe. 

În sesiunile de instruire, viziunea constructivistă a învățării poate orienta spre diferite 

practici didactice. Asta înseamnă să încurajezi femeile să folosească tehnici active 

(experimente, rezolvarea problemelor din lumea reală) pentru a crea mai multe 

cunoștințe și pentru a reflecta și a vorbi despre ceea ce fac și cum se schimbă 

înțelegerea lor. 

Curriculumul este format din 9 domenii care țin de diferite abilități transversale și soft, 

diversitatea culturală și egalitatea de gen și autoevaluarea recunoașterii 

competențelor pentru femeile cu risc de excludere socială și mai puține oportunități 

educaționale. Referindu-ne la abilități, oferă, de asemenea, metode pentru a determina 

abilitățile existente și pentru a le întări 
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IX.4. Construcția cursului 

Sesiunile vor avea următoarul cuprins: 

1. Introducerea abilităților transversale și a competențelor soft 

2. Aplicarea metodelor și activităților practice 

3. Evaluarea și schimbul de concluzii și feedback de la participanți la fiecare metodă 

și învățarea despre mai multe abilități transversale și abilități soft 

Structura generală a cursului ca și timp și teme este: 

  

Unitate Durata Unit  

1 1.5 h 
Introducerea Cursului / Scopului autoevaluării pe abilități 

transversale / soft și curs de formare în cadrul proiectului WhomeN 

2 3.5 h Comunicare 

3 2.5 h Munca în echipă 

4 1.5 h Diversitate culturală și egalitate de gen 

5 2.5 h Abilități interpersonale 

6 2 h Flexibilitate / Adaptabilitate 

7 2.5 h Negociere 

8 2 h Luarea deciziilor 

9 2 h Rezolvarea Problemelor 

10 2.5 h Abilitati organizatorice 

11 2.5 h 
Evaluare, întrebări, feed-back, concluzii ale instruirii 

Metodă: Lucrați în grup și rezumați fiecare abilitate soft 

Total:  25 ore  
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Aranjarea / agenda propusă a abilităților soft / unităților tematice: 

Sesiunea I - 5 ore 

1. Introducerea Cursului / Scopului 

autoevaluării pe abilități transversale / 

soft și curs de formare în cadrul 

proiectului WhomeN  (1.5 ore) 

Prezentare succintă a proiectului, 
instrument de autoevaluare și scopul 
instruirii. 

Abilități Soft: Comunicare 

2. Comunicare  (3 ore) 

Finalizare cu evaluare, concluzii, întrebări, 
feedback (30 min) 

Sesiunea  II - 5 ore 

Abilități Soft: Comunicare și Munca în echipă 

 

Începeți cu un ice breaker despre comunicare 
(30 min) 

 

3. Munca în echipă (2.5 ore) 
4. Diversitate culturală și egalitate de gen 

(1.5 ore) 

 

Finalizare cu evaluare, concluzii, întrebări, 
feedback (30 min) 

 

Sesiunea  III - 5 ore 

Abilități Soft: Aptitudini interpersonale și 
flexibilitate 

 

Începeți cu un ice breaker despre aptitudini 
interpersonale (30 min) 
5. Aptitudini Interpersonale (2 ore) 
6. Flexibilitate (2 ore) 

Finalizare cu evaluare, concluzii, întrebări, 
feedback (20 min 

Sesiunea  IV - 5 ore 

Abilități Soft: Negociere si Luarea Deciziilor  

 

Începeți cu un ice breaker despre negociere 
(30 min) 
7. Negociere (2 ore) 
8. Luarea Deciziilor (2 ore) 

 

Finalizare cu evaluare, concluzii, întrebări, 
feedback (20 min) 

Sesiunea V - 5 ore 

Abilități Soft:  Rezolvarea problemelor și 
abilități organizatorice 

  

Începeți cu un ice breaker despre abilitati 
organizatorice (30 min) 
9. Rezolvarea Problemelor (2 ore) 
10. Abilitati organizatorice (2 ore) 

 

11. Concluziile formarii (30 min) 
Metoda: Munca în grupuri și sumarizarea 
fiecarei abilitati soft.  
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Structura generală a unităților și a metodelor sunt1:  

Unitate Durată Curs 

1 1.5 h 
Introducerea Cursului / Scopului autoevaluării pe abilități transversale / soft și curs 

de formare în cadrul proiectului WhomeN   

2 3.5 h 

Comunicare 

Metode: 

 Dilema Prizonierului 

 Joc de rol 

 Training pentru un interviu de muncă 

3 2.5 h 

Munca în echipă 

Metode: 

 Scopurile mele 

4 1.5 h Diversitate culturală și egalitate de gen 

5 2.5 h 

Abilități interpersonale 

Metode: 

 Metoda celor 4 câmpuri 

 Training pentru un interviu de muncă 

6 2 h 

Flexibilitate/Adaptabilitate 

Metode: 

 Metoda Artistului 

 Metoda lui Loci 

7 2.5 h 

Negociere 

Metode: 

 Metoda argumentativă/dezbateri 

 Metoda Harvard  

8 2 h 

Luarea Deciziilor 

Metode: 

 Harta minții 

 Matricea lui Eisenhower 

9 2 h 

Rezolvarea Problemelor  

Metode: 

 Gândirea în afara cutiei 

 Joc de rol 

10 2.5 h 

Abilități organizatorice 

Metode: 

 Cele 6 pălarii de gândire 

 Analiza competențelor / Dezvoltare personală / Consiliere în grup 

11 2.5 h 
Evaluare, întrebări, feedback, concluzii aleformării 

Metoda: Munca în grupuri și sumarizarea fiecarei abilitati soft. 

Total:  25 ore  

 

 

 

 

1 Toate metodele programului de instruire sunt disponibile la: https://whomen.eu/project-products/  

https://whomen.eu/project-products/
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X. Pregătirea formatorilor 

Pregătirea formatorilor servește nevoii de a forma profesioniști în educația adulților 

pentru munca lor, cu femei în risc de excluziune socială și mai puține oportunități 

educaționale. Pregătirea se bazează pe un curriculum și îi va ajuta pe practicieni să 

sprijine femeile cu mai puține oportunități de a lua cunoștință de abilitățile și abilitățile 

lor soft și de a le consolida cu scopul de a crește șansele lor de o integrare adecvată pe 

piața muncii. 

Instruirea are în vedere diferite domenii care se referă la mai multe abilități soft și 

nevoile femeilor în căutarea unui loc de muncă. Referindu-ne la abilități, oferă și 

metode și abordări de bune practici pentru a determina abilitățile existente și pentru a 

le consolida. 

În protocol, experiențele de bune practici, precum și construcția colaborativă a unui 

instrument sunt incluse pentru aplicarea protocolului și realizarea unei autoevaluări a 

recunoașterii competențelor pentru femeile aflate în risc de excluziune socială și cu mai 

puține oportunități educaționale. 

Aptitudinile transversale sunt introduse teoretic. Referindu-se la fiecare abilitate 

transversală și abilități soft corespunzătoare, programa oferă metode, instrumente și 

abordări de bune practici pentru a determina și pentru a consolida abilitățile. 

Curriculumul pentru formare este format din următoarele capitole::   

1. Nevoile femeilor în căutarea unui loc de muncă; 

2. Competențe transversale și abilități soft; 

2.1. Gândire strategică și inovatoare; 

2.2. Luarea deciziilor; 

2.3. Capacitate de negociere; 

2.4. Competența de rezolvare a problemelor; 

2.5. Competențe interculturale; 

3. Standarde care să respecte diversitatea culturală și egalitatea de gen în educația 

adulților și în protocol; 

 4. Instrument pentru aplicarea protocolului și pentru efectuarea unei autoevaluări 

a recunoașterii competențelor pentru femeile cu risc de excluziune socială și cu mai 

puține oportunități educaționale;   
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Curriculumul a servit deja ca bază pentru activitățile de învățare, implementate în două 

ateliere de cinci zile. Participanții - pedagogi și profesioniști care lucrează cu femei aflate 

în risc de excluziune socială - au învățat despre abilități transversale și abilități moi care 

sunt importante pentru angajabilitatea femeilor cu risc de excludere socială și mai 

puține oportunități educaționale. În plus, au fost instruiți în metode care susțin 

identificarea mai multor abilități și modalități de consolidare a acestora. 

 

XI. Metode și bune practici 

XI.1. Tipuri de învățare 

Ca prim pas, vă recomandăm să explorați diferitele tipuri de învățare pentru a putea 

recunoaște diferite metode de determinare și consolidare a competențelor trans-

curriculare. 

Tipuri de 

învățare 

situațională 

Descriere Metode 

Mentorat 

O modalitate bună de învățare a abilităților 

soft la locul de muncă este de a căuta 

mentori exemple de la care să înveți. 

Mentorii îndrumă și sprijină elevii până când 

sunt pricepuți în diverse abilități. Ei arată și 

spun cursanților cum se pot îmbunătăți și îi 

urmăresc pe măsură ce aceștia aplică 

abilitatea de dorit. Mentorii antrenează 

cursanții și oferă feedback cu privire la 

performanța lor. 

Este important să negociem disponibilitatea 

și angajamentul de timp, așteptările 

ambelor părți, metodele preferate de 

interacțiune împreună și cum să știm când a 

fost deprinsă eficient o abilitate. 

Elevii trebuie să respecte orele de întâlnire 

ale unui mentor, ar trebui să fie pregătiți cu 

întrebări și subiecte pentru a discuta și 

păstra angajamentele în ceea ce privește 

aplicarea abilităților între sesiuni. 

 interviuri 

individuale  

 grupuri de 

brainstorming 

 focus grup 

Ucenicie / Stagii 

de practică 

Crearea unui stagiu de ucenicie pentru 

cultivarea deprinderilor și a atributelor soft 

este o abordare nouă folosită într-o 

 observare 

 instruire practică 

 job-shadowing 



 

 

35 

varietate de domenii precum medicina de 

practică generală, tâmplărie și inginerie 

electrică. 

Ucenicia se bazează pe mentori și profesori 

buni. Aceasta aduce dinamica socială a 

lucrului cu colegii care doresc, de asemenea, 

să dezvolte abilități interpersonale pentru 

job, de obicei în scenarii simulate sau reale. 

Interviul 

Interviul își propune să obțină informații 

despre un anumit subiect. Astfel, persoana 

intervievată poate împărtăși informații într-

o formă utilizabilă pentru a-i cunoaște 

abilitățile soft.  

Acest lucru elimină elementul pasiv al unui 

CV și oferă informații active și asupra 

personalității legate de abilitățile soft. 

 interviuri de 

consiliere 

Metode 

pictoriale 

Metode care surprind procesele de gândire 

care se petrec în interiorul unei persoane. 

 Harta Minții  

Activități de 

grup 

Adesea, puteți găsi activitățile de grup ca 

metode de învățare situaționale în 

organizații cu un program performant de 

dezvoltare de leadership. Acestea urmează o 

abordare mixtă de învățare cu o cantitate 

semnificativă de învățare în clasă, lectură și 

teme, urmată de activități de grup cu o 

durată de mai multe săptămâni. 

Atribuțiile activităților de grup abordează 

problemele sau nevoi identificate de lideri. 

Activitățile grupului pot dura câteva luni 

pentru a finaliza și solicita cercetare, lucru  

în echipă, apelând la părțile interesate 

interne și externe, la rezolvarea 

problemelor și la luarea deciziilor și la 

elaborarea unei prezentări și a unui raport 

cu recomandări conducerii superioare. 

Fiecare membru al echipei este evaluat de 

către colegii săi, instructori și echipa de 

conducere superioară cu privire la utilizarea 

abilităților soft precum și soluția finală. 

 Cele șase pălării 

gânditoare 

 Metoda artistului 

 Instruire pentru 

interviuri de 

muncă 

 Joc de rol 

 Dilema 

prizonierului 

 Metoda celor 4 

câmpuri  

 

  

 

Învățare bazată 

pe joc (GBL): 

Învățarea bazată pe joc folosește jocul ca 

metodă pentru a transmite cunoștințe și 

pentru a aplica învățarea într-un cadru 

virtual. Mediul virtual permite 

 Joc de rol 

 Dilema 

prizonierului 
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participanților să învețe și să practice 

abilități soft într-un mediu fără riscuri. 

Majoritatea învățării bazate pe jocuri includ 

o anumită formă de competiție și oferă un 

cadru de recompense / penalități care oferă 

o metodă de evaluare a transferului de 

învățare. 

 

Metode de 

memorie 

Metodele de memorie utilizează vizualizări 

prin utilizarea memoriei și informații 

familiare despre mediul personal pentru a 

ne aminti informația rapid și eficient. 

 Metoda lui Loci  

 

XI.2. Metode 

Metoda celor 4 câmpuri 

Pe scurt 

Metoda celor 4 câmpuri este o metodă pentru a dezvolta competența de 

rezolvare a problemelor. Susține rezolvarea problemelor în lucrul în 

grup într-un mod creativ. Este un instrument de rezolvare a 

problemelor în munca în echipă. 

 Participanții învață cum să rezolve problemele într-un mod 

corect și creativ. 

 Competența gândirii reflective și creative este stimulată. 

 Organizarea și implementarea acestei metode exercită 

abilitățile de lucru structurat și metodic. 

 Luarea deciziilor este promovată prin dezvoltarea unui concept 

strategic. 

 Promovarea activității mentale metodice și creative este 

promovată. 

 Schimbul punctelor de vedere este stimulată. 

 Este încurajată  empatia. 

Competențe 

dezvoltate 

Competențe de rezolvare a problemelor 

Empatie 

Pași de urmat 

1. Explain the organisation and implementation of the 4-field-

method to the group members. 

Metoda celor 4 câmpuri 

1 Situația Actuală 

Analizați poziția inițială. 

Ce fel de problemă există? 

În această etapă este posibil să se 

concretizeze o problemă. 

2 Situația de dorit 

Determinați un obiectiv. 

Cum ar fi situația, dacă problema 

este rezolvată? 

3 Posibile bariere si motive 

ale problemei 

4 Sugestii de soluții / 

abordări de acțiune: 
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Dezvoltați o înțelegere mai 

profundă și schimbați puncta 

diferite de vedere. 

Dezvoltați soluții și concepte 

de aplicat. 

2. Participanții trebuie să urmeze fiecare etapă a metodei așa cum este 

ilustrată. După ce au convenit asupra tipului de problemă care ar 

trebui rezolvată, participanții lucrează în grupuri mici de până la 5 

persoane.  

Scopul metodei nu este de a prezenta soluții valide, universal și 

perfecte. De fapt, scopul este de a dezvolta în primul rând idei 

practice de a acționa într-o situație provocatoare. 

Șase pălării gânditoare 

 

Pe scurt 

Acest instrument a fost creat de Edward de Bono în cartea sa „6 Palarii 

gânditoare”. Six Thinking Hats este o tehnică bună pentru a privi 

efectele unei decizii din mai multe puncte de vedere diferite. Acest 

lucru îi obligă pe oameni să se iasă în afara stilului lor obișnuit de 

gândire și îi ajută să aibă o vedere mai profundă a unei situații. 

Metoda Celor șase pălării gânditoare te ajută să: 

 priviți sistematic problemele, deciziile și oportunitățile 

 stimulezi inovația prin generarea rapidă de idei mai multe și mai 

bune 

 depășiți cee ace este evident și să descoperiți soluții alternative 

eficiente 

 ajută să vezi oportunități acolo unde alții văd doar probleme 

 gândești clar și obiectiv 

 vizualizați problemele din unghiuri noi și neobișnuite 

Competențe 

dezvoltate 

Gândire creativă; conștientizarea nevoilor unor persoane; capacitatea 

de a identifica oportunitățile disponibile și de a depăși obstacolele 

pentru a atinge rezultatele planificate 
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Pași de urmat 

1. Odată ce subiectul este prezentat participanților, instructorul explică 

ideea de bază a celor șase pălării gânditoare. Instructorii și cursanții pot 

învăța cum să separe gândirea în șase funcții și roluri clare. Fiecare rol 

de gândire este identificat cu o „pălărie gânditoare” simbolică colorată; 

Prin purtarea și schimbarea mentală a „pălăriilor”, membrii echipei se 

pot concentra sau redirecționa cu ușurință gândurile, pot purta o 

conversație sau planifica o întâlnire. 

2. Exercițiul poate fi implementat în două moduri diferite: 

2.1  Participanții sunt împărțiți în șase grupuri și fiecare grup trebuie să 

discute pentru o anumită perioadă despre subiect din punctul de 

vedere al pălăriei lor (de exemplu, alb: discută doar faptele pe care le 

cunosc despre subiect, verde: încearcă să găsească modalități inovative 

a aborda subiectul etc.). Odată ce acest pas este finalizat, fiecare grup 

prezintă în plen punctele principale ale discuției lor. Instructorul scrie 

notițe pe un flip chart (o hartă a minții poate fi o modalitate potrivită 

de a prezenta rezultatele discuției) și rezumă concluziile. 

2.2 Discuția are loc în plen și problema este abordată pas cu pas din 

perspectiva unei alte culori. În acest caz, este mai bine să începeți cu 

pălăria albă, deoarece acest lucru permite ca toate informațiile de 

fundal să fie prezentate și documentate.  

Odată ce problema sau subiectul este complet definit, pălăria ROȘIE 

este folosită pentru a-i întreba pe participanți ce simt despre problemă 

sau situație.  

În următorul pas, pălăria GALBENĂ poate fi folosită pentru a surprinde 

aspectele pozitive ale problemei sau situației de la toți participanții.  

Urmează pălăria NEAGRĂ, când toată lumea ia în considerare aspectele 

negative ale problemei sau situației.  

După pălăria NEAGRĂ urmează pălăria VERDE în care toată lumea este 

încurajată să folosească gândirea creativă pentru a depăși problemele 

negative, dar și să dezvolte noi alternative pentru rezolvarea 

problemelor sau rezolvarea situației.  

În cele din urmă, este întotdeauna bine să folosiți pălăria ALBASTRĂ, 

deoarece acest lucru permite participanților să elaboreze concluzii sau 

să evalueze și să rezume soluțiile pentru a merge mai departe cu 

rezolvarea problemei. Pălăria albastră oferă, de asemenea, controlul 

procesului pentru a asigura că tehnica sau abordarea potrivită a fost 

utilizată de participanți. 

 



 

 

39 

Materiale 

necesare 

pentru 

realziarea 

metodei 

Șase pălării cu culori diferite, fie printate ca imagine, fie reale. 

 

PĂLĂRIA ALBĂ: Neutră şi obiectivă se concentrează pe informaţii şi date 

exacte. Se referă la fapte, figuri, informaţii disponibile sau necesare. Nu 

generează idei, ci doar premise pentru generarea lor, defineşte 

informaţia pe care o avem şi pe care o căutăm, defineşte întrebările ce 

trebuie puse. Este o gândire disciplinată şi neutră.  

CE NU ESTE: ceartă, interpretare, extrapolare, oferire de opinii, 

justificare, persuadare  

Întrebări: Ce informaţii teoretice cunoaştem ? Ce fapte cunoaştem ? Ce 

ar trebui să mai cunoaştem ? Pălăria Galbenă: Pozitivă, optimistă, 

constructivă sugerează speranţă. Se concentrează pe beneficii şi 

aspecte pozitive.  

PĂLĂRIE GALBENĂ, împinge la căutare, logică dar optimistă,, speculativ-

pozitivă, dezvoltă planuri şi împinge înainte, este o gândire 

constructivă, speculativă, valorifică oportunităţile. Probează, 

explorează, include vise și viziuni, realizează lucruri…  

CE NU ESTE: emoțional, intuitiv  

Întrebări: Care sunt beneficiile rezolvării problemei ? Care sunt 

aspectele ce trebuiesc urmărite ?  

PĂLĂRIA ROŞIE: Pălărie eminamente subiectivă şi încărcată emoţional, 

exprimă stări afective în termeni de îmi place sau nu-mi place (simț 

estetic). Este o pălărie individuală, nu forţează o opinie raţională. 
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Pătimaşă, emoţională, afectivă, furnizează opinii emoţionale, 

subiective.  

CE NU ESTE: justificare, explicație, consistența logică  

Întrebări: Ce sentimente creează problema ? Ce emoţii sunt implicate ? 

Ce simţim ? ( Precizare: Nu ne interesează ce ar trebui să simţim!)  

PĂLĂRIA NEAGRĂ: Sobră şi serioasă, prudentă, este pălăria problemelor, 

a criticilor şi a precauţiilor, evidenţiază punctele slabe ale unei idei sau 

teorii. Ne împiedică să facem lucruri riscante, ne protejează de greşeli. 

Ne oferă indicii „de ce nu ar merge” soluția, teste asupra deciziilor 

„pălăriei albe”.  

CE NU ESTE: justificare, explicație, consistență  

Întrebări: Ce probleme întâmpinăm sau am putea întâmpina ? Care sunt 

minusurile pe care le avem ? Cu ce şi cu cine trebuie să fim precauţi ?  

PĂLĂRIA VERDE: Pălărie a energiei descătuşate, a vegetaţiei, a rodirii. 

Fertilă, abundentă în idei, este pălăria creativităţii, a schimbării, a 

alternativelor, a propunerilor, a ceea ce este interesant şi provocativ. 

Aici pot fi folosite tehnici de Gândire Laterală. Urmăreşte soluţii 

asimetrice. Provocarea absurdității, provocarea gândirii într-un mod 

umorist.  

CE NU ESTE: logică, judecată, negativism  

Întrebări: Ce alternative avem ? Ce schimbări trebuiesc făcute ?  

PĂLĂRIA ALBASTRĂ: Rece, superioară, este pălăria coordonării. Vizează 

controlul, organizează procesul de gândire şi eficienţa celorlalte pălării. 

Nu vizează un proces în sine, ci procesul gândirii. Stabileşte ordinea 

pălăriilor. Este asemenea dirijorului unei orchestre, gestionează efortul 

de gândire al celorlalte pălării.  

CE NU ESTE: persuadare, avocat, critică.  

Întrebări De ce suntem aici? La ce ne gândim? Ce vrem să realizăm? 

Unde vrem să ajungem? (de final) Care este rezultatul obţinut ? Care 

este concepţia grupului ? Există o soluţie ? Care sunt paşii următori ? 
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Metoda de formare a argumentelor 

 

Pe scurt 

Metoda de formare a argumentelor este comparabilă cu metoda de 

clustering. Scopul este de a sistemiza o cantitate uriașă de informații. 

Este o metodă de a dezvolta abilități precum gândirea analitică și 

rezolvarea problemelor într-un mod creativ. Participanții învață cum să 

organizeze informații și să găsească argumente pentru subiecte 

complexe. 

 Această metodă este utilă pentru toate domeniile de cunoaștere. 

 Promovarea activității mentale analitice și creative este 

promovată. 

 Ajută la dezvoltarea gândirii critice. 

 Susține capacitatea de negociere. 

 De asemenea, este parte a metodei de gândire în afara gândirii 

proprie. 

 Schimbarea punctului de vedere este stimulată. 

Competențe 

dezvoltate 

Gândire analitică și creativă 

Negociere 

Reflectie 

Gândind în afara gândirii proprie 

Gândire critică 

Pași de urmat 

1. Găsiți un subiect. 

 

2. Colectați toate informațiile pe care le puteți găsi despre acest subiect. 

 

3. Uită-te la informațiile colectate: 

- Există caracteristici comune? 

- Există o linie roșie pe care să o vezi? 

- Puteți grupa o parte din informații? 

 

4. Creați câteva titluri pentru informații cu caracteristici comune sau 

astfel de conexiuni sau care aparțin unui grup pe care l-ați aflat. 

 

5. Uită-te la titlurile: 

- prezentați punctele pro pentru fiecare titlu 

- realizați o antiteză posibilă (dezbatere) 

 

6. Alege unul dintre cazuri și colectează toate informațiile pe care le poți 

găsi. 

 

7. Faceți asta din nou și din nou până când aveți suficiente informații 

pentru argumentarea voastră. 

 

Această metodă este posibilă și pentru lucrul în grup: Începeți mai întâi 

cu colectarea informațiilor. Construiți două grupuri. Unul caută 

argumente care subliniază partea pozitivă, iar celălalt grup pentru 

partea negativă a subiectului. Schimbați grupurile. Faceți din nou același 

lucru. 
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Evaluarea abilităților, intereselor și istoriei personale - interviuri de consiliere 

 

Pe scurt 

Interviurile de consiliere servesc la identificarea și documentarea 

contextului educațional și ocupațional al participanților, abilitățile, 

interesele și circumstanțele personale ale acestora.  

Interviurile de consiliere ar trebui să aibă loc într-o ambianță 

confortabilă pentru ca participanții să facă cunoștință și să dezvolte 

incredere în consiliere și antrenor.  

Este foarte util dacă participanții sunt liberi să decidă, dacă și pentru cât 

timp ar dori să participe. Participarea voluntară este un aspect 

important pentru succesul interviurilor și al următorului pas în procesul 

de consiliere și îndrumare. 

Competențe 

dezvoltate 
Gândire strategică și inovatoare 

Pași de urmat 

Un instrument de documentare servește drept ghid și orientare pentru 

interviuri. Pentru a asigura o conversație continuă fără a fi întrerupt de 

intervievator, notând informațiile de-a lungul instrumentului de 

documentare, acesta nu trebuie utilizat ca un chestionar (întrebări și 

răspunsuri). 

Se recomandă conducerea primelor interviuri într-o echipă - unul este cel 

care conduce interviul și conversația, celălalt ia notițe cu informațiile 

principale. 

Instrumentul de documentare va fi completat întotdeauna după 

interviu. Are funcția de a structura informațiile și de a oferi o imagine de 

ansamblu referindu-se la mediul educațional și ocupațional al 

participanților, la abilitățile, interesele și circumstanțele personale ale 

acestora. Dacă intervievatorul identifică informații care lipsesc în 

documentul de documentare, va încerca să obțină aceste informații în 

timpul interviurilor următoare. 

Nu este indicat să întrebați direct despre abilități, interese și 

circumstanțe personale. Poate fi contraproductiv. Participanții ar trebui 

să decidă despre ce vor să vorbească și când. Este posibil să controlați și 

să reglați conversația cu unele întrebări interpuse. De exemplu, dacă 

participantul vorbește despre educația sa, puteți intreba care sunt 

părțile cele mai preferate din educația sa sau subiectele școlare care i-au 

plăcut cel mai mult. 

Un truc psihologic interesant daca vrei să întrebi despre atributele 

personale este să întrebi ce îi place familiei și prietenilor la ei. De 

exemplu: „Care dintre atributele tale appreciate de familia și prietenii 

tăi?” Ceea ce veți afla cu această întrebare nu este doar ceea ce familia și 

prietenii ar putea crede despre participant. De asemenea, vă veți face o 
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idee despre capacitatea lui de a reflecta, a avea empatie și capacitate de 

muncă în echipă. 

Un alt mod de a afla mai multe despre abilitățile participantului este să  

întrebați: „Ce ai vrut din totdeauna să poți face sau să înveți?” Vei primi 

câteva informații despre motivația participantului tău, despre planurile 

și ideile sale de viitor, capacitatea sa de gândire strategică și inovatoare 

și despre capacitatea sa de a lua decizii. 

Metoda lui Loci (variația PLANETELOR) 

 

Pe scurt 

Metoda lui Loci este o metodă de dezvoltare a competenței de auto-

reflectare. Susține gândirea analitică și rezolvarea problemelor într-un 

mod creativ. Este o călătorie a memoriei, un complex al memorie sau o 

tehnică a palatului minții și, de asemenea, o parte a gândirii în afara 

gândirii proprie. 

 Participanții învață cum să organizeze informațiile și să învețe lucruri 

noi mai repede. 

 Este stimulată competența de memorare, învățare și gândire 

reflectivă. 

 Această metodă este utilă pentru toate domeniile de cunoaștere. 

 Promovarea activității mentale analitice și creative este promovată. 

 Metoda este de asemenea utilă pentru a reaminti fețe, cifre și liste de 

cuvinte. 

Competențe 

dezvoltate 

Gândire analitică 

Memorizare 

Reflectie  

Gândind în afara gândirii proprie 

Pași de urmat 

1. Ridică-te și privește-ți corpul 

2. Unele părți ale corpului tău servesc ca o ancoră, la care conectezi vizual 

orice vrei să-ți amintești. În acest exemplu vom conecta corpul cu 

planetele sistemului nostru solar. Poza vă poate ajuta să vă imaginați. 

3. Următorul pas este să legați părțile corpului dvs. cu planetele, oferind 

fiecărei planete o idee intuitivă.  

De exemplu: 

 Mercur - „Îmi place Freddy Mercury”. 

 Venus - `` Venus este un tablou frumos. '' 

 Pământ - „Pământul este casa mea”. 

 Marte - „Uneori cred ca sunt de pe Marte”. 

 Jupiter - „Jubileu - Sărbătoare - Petrecere.” 

 Saturn - „Nocturn” 

 Uranus - „Uranus a fost ucis de fiul său Saturn”. 

 Neptun - „Neptun este zeul mării - iubesc marea.” 

 

4. Vă rugăm să creați proprii propoziții intuitive pentru fiecare planetă și 

spuneți-vă propoziția tare atingând partea corespunzătoare a corpului. 

De exemplu: 

Atinge-ți capul și spune: „Îmi place Freddy Mercury”. Apoi atingeți umărul 

și spuneți: „Venus este un tablou frumos”. Si asa mai departe… 
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5. Vă rugăm să faceți asta de mai multe. 

6. Succesiv, toți participanții își prezintă propozițiile intuitive legate de 

planetele din minte, ceea ce înseamnă fără notițe. 

 

Harta minții 

 

Pe scurt 

 

Este o tehnică simplă pentru a extrage informații în diagrame, în loc să o 

scrieți în propoziții, folosită pentru a contura vizual informațiile.  

Diagramele iau întotdeauna același format de bază al unui arbore, cu un 

singur punct de plecare în centru care se ramifică.  

În general, harta este creată în jurul unui singur cuvânt sau text, plasat 

în centru, la care se adaugă idei, cuvinte și concepte asociate. Categoriile 

majore radiază dintr-un nod central, iar categoriile mai mici sunt sub-

ramurile ramurilor mai mari.  

Categoriile pot reprezenta cuvinte, idei, sarcini sau alte elemente legate 

de un cuvânt sau idee cheie centrală. În acest fel, arborele este format 

din cuvinte sau propoziții scurte conectate prin linii. Liniile care leagă 

cuvintele fac parte din sens. 

Harta Minții poate fi folosită: 

 pentru a genera, vizualiza, structura și clasifica idei 

 să organizeze informații, să rezolve probleme, să ia decizii 

 pentru exprimarea individuală a creativității 
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Competențe 

dezvoltate 

Gândire structurată 

Abilitati de planificare 

Abilități de rezolvare a problemelor 

Autoorganizarea 

Pași de urmat 

1. Scrieți titlul subiectului pe care îl explorați în centrul paginii și trageți 

un cerc în jurul acesteia. 

2. Pe măsură ce întâlniți subdiviziuni majore sau subpoziții ale 

subiectului (sau fapte importante care se referă la subiect) trageți linii 

din acest cerc. Utilizați imagini, simboluri, coduri și forme pe harta minții. 

3. Pe măsură ce „îmbrățișați” subiectul și descoperiți un alt nivel de 

informații (subpoziții suplimentare sau fapte individuale) aparținând 

subpozițiilor, notați-le ca linii legate de liniile de subpoziție. 

4. Liniile trebuie conectate, pornind de la imaginea centrală. Liniile 

centrale sunt mai groase, și devin mai subțiri,spre margini. 

5. Apoi, pentru fapte sau idei individuale, trageți linii de la cuvintele 

corespunzătoare și notați-le. 

6. Pe măsură ce întâlniți informații noi, conectați-le la harta minții în mod 

corespunzător. 

7. O hartă mentală completă poate avea linii tematice principale care 

radiază în toate direcțiile din centru. Subiecte și fapte se vor ramifica, ca 

ramuri și crenguțe din trunchiul unui copac. 

8. După finalizarea hărții minții, rezumați punctele cheie și întrebați 

participanții dacă ar dori să adauge alte informații. 
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Obiectivele mele - COLAJ 

 

Pe scurt 

 

Metoda „Obiectivele mele” este o tehnică proiectivă care se 

concentrează pe crearea unui colaj.  

Această metodă ajută la identificarea și înțelegerea celor mai importante 

aspecte ale vieții. Promovează reflecția despre toate temele esențiale ale 

vieții, inclusiv locul de muncă, educația, hobby-urile și dezvoltarea.  

Scopul acestei metode este de a conștientiza obiectivele vieții și carieră, 

precum și de a clarifica obstacolele pentru atingerea lor. 

Competențe 

dezvoltate 

Strategic and creative thinking 

Problem-solving 

Communication skills 

Self-reflection 

Pași de urmat 

La început este necesară o scurtă discuție liberă. Discuția ar trebui să 

implice viața personală și profesională, precum și obiectivele și tactici 

pentru atingerea lor. Discuția ar trebui să includă următoarele domenii 

ale vieții: 

 eu insumi 

 familie, prieteni, casa mea, relații 

 educație, carieră 

 recreere, hobby-uri 

 

Procesul și instrucțiunile: 

Instrucțiunea trebuie oferite în pași participanților: 

1. Scrieți trei-cinci obiective de viață pe care doriți să le atingeți în 

următorii cinci ani. 

2. După ce obiectivele au fost notate, creați un colaj pe tema „Viața mea 

în cinci ani”. 

3. Alege unul dintre obiective și scrie trei-cinci pași care trebuie făcuți 

pentru a atinge acest obiectiv. 

4. Creați un colaj despre tema „Obstacole care stau în calea atingerii 

obiectivului selectat”. 

5. Discutați cu consilierul/formator despre cum să depășiți cel puțin unul 

dintre obstacole. 

 

În timpul discuției, consilierul/formatorul pune următoarele întrebări: 

1. Povestește-ne despre munca ta (colaje). 

2. Care sunt obiectivele pe care le fixați? 

3. Ce pași ai definit pentru fiecare obiectiv? 

4. Ce obstacole ai identificat care pot interfera atingerea obiectivului 

selectat? 

5. Cum veți depăși aceste obstacole? 

6. Cum îți plac rezultatele muncii tale? 

7. Care dintre colaje a fost mai ușor de creat - cel asociat cu obiective sau 

cel asociat cu obstacole? 

8. Care au fost dificultățile la crearea colajelor? 

9. Cât de utile sunt activitățile planificate? 

10. Te pot ajuta să îți atingi obiectivele? 



 

 

47 

 
  

Este posibil ca participantului să nu îi placă propriul colaj. În acest caz, 

consilierul poate solicita participantului să-l modifice în modul în care 

colajul este acceptabil. Este important să lucrați până când participantul 

acceptă rezultatul final. 

 

Sfaturi 

Timpul estimat pentru această sarcină este de 60 de minute - 

aproximativ 10 minute pentru conversația inițială, 40 de minute pentru 

a crea un colaj și 10 minute pentru discuție. Dacă sarcina se va face în 

grup, va fi nevoie de o perioadă mai lungă. Este posibilă organizarea 

discuțiilor în perechi sau în grupuri de trei până la patru participanți. 

 

Această metodă poate fi utilizată pentru lucrul cu oamenii în diferite 

etape ale proceselor de adaptare într-un alt mediu cultural. 

 

Este posibil să folosiți o cutie de nisip în loc de foaie și materiale naturale 

în loc de reviste, dacă sarcina este realizată ca o activitate în aer liber. 
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Metoda artistului 

 

Pe scurt 

Metoda artistului este o metodă de dezvoltare a competențelor de auto-

reflecție și creativitate. De asemenea, sprijină gândirea analitică și 

rezolvarea problemelor într-un mod creativ.  

 

Este o metodă folosită adesea de artiști pentru a scăpa de blocajul minții. 

 Sunt stimulate competențe de memorare și gândire analitică. 

 Această metodă antrenează creierul. 

 Se urmărețte activitatea mentală analitică și creative. 

 Se dorește schimbul punctelor de vedere. 

 Metoda este utilă pentru a schimba perspectivele. 

Competențe 

dezvoltate 

Creativitate 

Flexibilitate 

Gândire analitică 

Pași de urmat 

1.   Construiți mai întâi un cerc de minim 5 persoane. 

2. O persoană începe să spună un cuvânt. Următoarea persoană 

răspunde cu un alt cuvânt care îi vine primul în minte.  

Si asa mai departe, dupa modelul „Eu spun (cuvântul propriu) pentru că 

tu ai spus (cuvântul auzit) „ 

3.  Puteți repeta pentru 2,3 runde. 

4.  Schimbați direcția și lăsați participanții să recapete cuvântul pe care 

l-au spus și rugați-i să le explice de ce l-au ales. 
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Dilema prizonierului 

 

Pe scurt 

Dilema prizonierului arată paradoxul că cea mai bună alegere pentru un 

individ nu este întotdeauna cea mai bună alegere pentru un grup. Face 

parte din teoria alegerii raționale. 

Metodă: 

 Poate fi utilizată pentru a dezvolta competențele de auto-

reflectare și de lucru în echipă 

 Susține gândirea analitică și rezolvarea problemelor 

 Antrenează capacitatea de a lua decizii ținând cont de nevoile 

unui grup 

 Promovează empatia competențelor transversal 

Competențe 

dezvoltate 

Munca în echipa 

Gândire analitică și strategică 

Reflectie de sine 

Abiliăți de rezolvare a problemelor 

Pași de urmat 

1. Construiți 4 grupuri (în funcție de dimensiunea grupului). 

 

2. Toate cele 4 grupuri vor juca 10 runde. În fiecare rundă, fiecare grup 

primește 1 minut pentru a alege între culorile violet și portocaliu. Există 

următoarele reguli pentru alegeri: 

- Dacă toate cele 4 grupuri au ales portocaliu, fiecare grup va primi 1 

punct. 

- Dacă 3 grupuri au ales violetul, iar 1 grup portocaliu, grupul portocaliu 

pierde 3 puncte, iar grupul violet va primi 1 punct. 

- Dacă 2 grupuri au ales portocaliu și 2 grupuri au ales violet, grupul 

portocaliu primește 2 puncte, iar grupul violet pierde 2 puncte. 

- Dacă 1 grup a ales doar violet și 3 grupuri au ales portocaliu, grupul 

portocaliu primește 3 puncte, iar grupul violet pierde 1 punct. 

- Dacă toate grupurile au ales violetul, fiecare grup va pierde 1 punct. 

 

3. Punctele sunt notate de instructor. Niciun grup nu știe despre punctele 

date. Grupurile știu doar câte grupuri au ales violet și portocaliu pe 

rundă. 

 

4. Rundele 3, 5 și 10 sunt runde speciale: în aceste runde, o persoană din 

fiecare grup are voie să se întâlnească și să se consulte cu ceilalți 

reprezentanți despre situație  și să facă acorduri. Instructorul ascultă 

doar. 

Există, de asemenea, reguli speciale pentru aceste runde: 

 runda 3: toate punctele se înmulțesc de trei ori 

 runda 5: toate punctele  se înmulțesc de cinci ori 

 runda 10: toate punctele  se înmulțesc  de zece ori 

5. La sfârșitul rundei 10, antrenorul prezintă câștigătorul. 

6.  Vă rugăm să discutați rezultatele și despre experiențe și sentimente. 

7. Gândiți-vă de ce s-a ajuns la acest rezultat și despre posibile noi 

modalități de a obține un alt rezultat. 



 

 

50 

Jocul de rol 

 

Pe scurt 

Jocul de rol are loc între două sau mai multe persoane, care joacă roluri 

pentru a explora un anumit scenariu. Este cel mai util să vă pregătiți 

pentru situații dificile sau necunoscute. Îl poți folosi pentru a exersa 

interviuri de muncă, prezentări, negocieri (dificile) sau conversații dificile 

din punct de vedere emoțional, cum ar fi atunci când rezolvi un conflict. 

Acționând astfel de scenarii, puteți explora modul în care alte persoane 

sunt susceptibile de a răspunde diferitelor abordări; și puteți obține un 

sentiment pentru abordările care pot să funcționeze și pentru cele care 

ar putea fi contraproductive. De asemenea, puteți înțelege ceea ce alte 

persoane sunt susceptibile să gândească și să simtă în situație și cum 

tind să acționeze. 

De asemenea, pregătindu-vă pentru o situație folosind jocul de rol, creezi 

experiență și încredere în tine în ceea ce privește gestionarea situației 

din viața reală și poți dezvolta reacții rapide și instinctiv corecte la 

situații. Aceasta înseamnă că veți reacționa eficient în timp ce situațiile 

evoluează, mai degrabă decât să greșiți sau să deveniți copleșiți de 

evenimente. 

Competențe 

dezvoltate 

Încredere de sine 

Abilități de comunicare 

Pași de urmat 

Pasul 1: Identificați situația 

Pentru a începe procesul, adunați oamenii împreună, introduceți 

problema și încurajați o discuție deschisă pentru a descoperi toate 

problemele relevante. Aceasta îi va ajuta pe oameni să înceapă să se 

gândească la problemă înainte de începerea jocului de rol. Dacă sunteți 

într-un grup și oamenii care nu sunt familiarizați unul cu celălalt, luați în 

considerare înainte să faceți câteva exerciții de spărgere a gheții. 

Pasul 2: Adăugați detalii 

Stabiliți un scenariu în detalii suficiente pentru ca acesta să se simtă 

„real”; Asigurați-vă că toată lumea înțelege clar problema prin care 

încercați să lucrați și că toți știu ce doriți să atingeți până la sfârșitul 

sesiunii. 

Pasul 3: Alocarea rolurilor 

După ce ați configurat scena, identificați diferitele personaje fictive 

implicate în scenariu. Unele dintre acestea pot fi persoane care trebuie 

să facă față situației atunci când se întâmplă acțiunea. Alții vor 

reprezenta persoane susținătoare sau ostile, în funcție de scenariu. După 

ce ai identificat aceste roluri, alocă-le persoanelor implicate în exercițiul 

tău. Ei ar trebui să-și folosească imaginația pentru a se pune în mintea 

oamenilor pe care îi reprezintă. Aceasta implică încercarea de a înțelege 

perspectivele, obiectivele, motivațiile și sentimentele lor atunci când 

intră în situația dată. 
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Pasul 4: Jucați scenariul 

Fiecare persoană își poate asuma apoi rolul și poate acționa în situația 

dată, încercând diferite abordări acolo unde este necesar. Poate fi util, 

dacă scena acumulează intensitate. De exemplu, dacă scopul jocului dvs. 

de rol este de a practica o negociere cu un angajator, persoana care joacă 

rolul de angajator ar putea începe ca angajator ideal și, printr-o serie de 

scenarii, ar putea deveni din ce în ce mai ostil și dificil. 

Apoi, puteți testa și practica diferite abordări pentru situațiile de 

gestionare, astfel încât să le puteți oferi participanților experiență în 

manevrarea lor. 

Pasul 5: Discutați despre ceea ce ați învățat 

Când terminați jocul de rol, discutați despre ceea ce ați învățat, pentru 

ca persoanele implicate să învățe din experiența celor ce au jucat diferite 

roluri. 

Sfaturi utile 

Unele persoane se simt amenințate sau nervoase atunci când li se cere 

să joace roluri, deoarece implică acțiune. Acest lucru îi poate face să se 

simtă prost sau că au fost puși sub lumina reflectoarelor. Pentru a face 

jocul de rol mai puțin amenințător, începeți cu o demonstrație.  

Oferă la doi „actori”; un scenariu pregătit, acordați-le câteva minute să 

se pregătească și faceți-i să acționeze jocul de rol în fața restului 

grupului. Această abordare are mai multe șanse să reușească dacă alegi 

două persoane extrovertite sau dacă formatorul este  unul dintre actorii 

demonstrației. 

O altă tehnică pentru a ajuta oamenii să se simtă mai confortabili este 

să le permită să primești sfaturi în timpul demonstrației. De exemplu, 

dacă joci rolul unui reprezentant al serviciului pentru clienți care se 

ocupă cu un client furios, alti participanți ar putea sugera ce trebuie să 

faci pentru ca lucrurile să fie bine. 
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A gândi în afara gândirii proprie (Thinking out of the box) 

Pe scurt 

Gândirea în afara gândirii proprie este o metaforă care înseamnă a 

gândi diferit, neconvențional sau dintr-o perspectivă nouă. Această 

frază se referă adesea la gândirea romană sau creatoare. 

Competențe 

dezvoltate 
Gândire creativă și strategică 

Pași de urmat 

Pentru a rezolva problema, in următoarele 5 minute, conectați 

următoarele puncte cu patru linii drepte, fără a ridica stiloul din hârtie 

 

    De realizat:                                          Soluție: 

 

 

 

 

Dupa tipul acordat realizării exercițiului, particpanți sunt rugați sa 

identifice modalități de a iesi din propria lor gândire atunci când se 

confruntă cu o situație complexă. Cum ar fi: documentere suplimentară 

legată de situație (online, cărți), solicitarea de păreri suplimentare, 

mentorat, etc.  
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Matricea lui Eisenhower  

 

Pe scurt 

 

Principiul deciziilor după Eisenhower este o metodă de gestionare a 

timpului care vă ajută să acordați prioritate sarcinilor și îndatoririlor dvs. 

utilizând criteriile de urgență și importanță și apoi le plasați aceste 

sarcine în funcție într-o matrice sau casetă Eisenhower, sortând sarcinile 

mai puțin urgente și importante, pe care ar trebui să le delegați sau să 

nu le faceți deloc.  

Este un instrument util de productivitate care vă organizează timpul. 

Competențe 

dezvoltate 

Gandire strategica 

Abilități de rezolvare a problemelor 

Managementul și organizare eficientă a timpului 

Managementul de sine 

Pași de urmat 

The Eisenhower Matrix breaks tasks into four categories based on 

importance/unimportance and urgency/not urgency to figure out 

priorities. The horizontal x-axis represents the level of urgency with left 

side being the most urgent and the right side the least. The vertical y-axis 

represents importance, with the lowest importance at the bottom, 

highest at the top. The result is 4 quadrants: urgent and important, less 

urgent but still important, less important but urgent, and less important 

and less urgent. You can place all your tasks within the boxes. It offers a 

clear understanding of what is really needed 

to be done now and what can (and should) 

wait. Tasks/duties are handled as follows: 

Matricea Eisenhower împarte sarcinile în 

patru categorii bazate pe importanță / non-

importanță și urgență / non-urgență pentru a-

și stabili priorități.  

Rezultatul este de 4 pătrate:  

- urgent și important,  

- mai puțin urgen dar încă important,  

- mai puțin important, dar urgent 

- mai puțin important și mai puțin urgent 

Puteți plasa toate sarcinile în căsuțe. Oferă o înțelegere clară a ceea ce 

este cu adevărat necesar de făcut acum și ce poate (și ar trebui) să 

aștepte. Sarcinile / sarcinile sunt gestionate după cum urmează: 

1. Sarcinile „cadranului important / urgent” trebuie realizate imediat și 

personal. Aceste sarcini sunt importante pentru viața și cariera ta și 

trebuie făcute imediat, altfel ar putea urma o consecință negativă. 

Prioritizați acțiunile din această categorie. Planificați să păstrați 

caseta 1 cât mai goală! Procedând astfel va reduce situațiile de 

urgență care vă perturbă viața și munca. 
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2. Sarcinile „cadranului important / nu urgent” primesc o dată de 

încheiere și trebuie realizate personal. Programează-ți un timp 

pentru a o face. Ar trebui să enumerați sarcinile pe care trebuie să le 

includeți în calendar. Pentru o eficiență maximă, majoritatea 

timpului dvs. trebuie să vă alocați sarcinilor importante înainte de a 

deveni urgente. Luați în considerare ce este prezentat în celelalte 

casete. Planificați-i să le mutați în caseta 2. Desemnați și protejați 

timpul pentru nevoile dvs. personale. 

3. Sarcinile „cadranului neimportant / urgent” sunt delegate altora. Cel 

de-al treilea cadran este destinat acelor sarcini pe care le-ați putea 

delega, deoarece acestea sunt mai puțin importante pentru dvs. 

decât altele, dar totuși urgente. Ar trebui să urmăriți sarcinile 

delegate prin e-mail, telefon sau în cadrul unei reuniuni pentru a 

verifica mai târziu progresul acestora. Sarcinile urgente, dar nu 

importante, sunt lucruri care ne împiedică să ne atingem obiectivele. 

4. Sarcinile „cadranului neimportant / nu sunt urgente” pot fi eliminate 

/ șterse. Activitățile care aparțin acestui cadran sunt doar o pierdere 

de timp și nu contribuie la nicio valoare. Evitați-le sau anulați-le! 

Aceste activități ne împiedică să îndeplinim sarcini mai urgente și mai 

importante în primele două cadre. 
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   Pregătirea pentru interviurile de muncă 

 

Pe scurt 

 

Pregătirea pentru interviurile de muncă este foarte importantă pentru 

persoanele care trebuie să învețe să vorbească despre ei înșiși. Adesea 

este utilizată pentru migranții care nu se simt siguri în utilizarea unei 

limbi străine într-o situație distinctă, precum un interviu de muncă.  

Interviurile de muncă sunt situații sociale speciale, cu reguli și standarde 

proprii. Ca metodă, pregătirea pentru un interviu de muncă are loc între 

două sau mai multe persoane, care acționează într-un alt mod decât în 

viața de zi cu zi. 

Mimând o situație precum interviul pentru un loc de muncă, puteți 

explora modul în care angajatorul ar putea reacționa, ce întrebări vor fi 

puse și puteți obține o înțelegere a ce abordări pot să funcționeze și care 

nu. De asemenea, puteți înțelege ceea ce alte persoane sunt susceptibile 

să gândească și să simtă într-o situație și cum tind să acționeze. 

Pregătirea pentru interviuri de muncă creează, de asemenea, experiență 

și încredere în sine pentru gestionarea situației și puteți dezvolta reacții 

rapide și instinctiv corecte la situații speciale, cum ar fi interviurile de 

muncă. Cu această metodă se dezvoltă capacitatea de a reacționa mai 

eficient și de a evita greșelile. 

 

Competențe 

dezvoltate 

Încredere în sine 

Abilități de comunicare 

Pași de urmat 

Metoda este pentru două persoane sau pentru a lucra în grup. 

1. Primul grup este intervievatorul: Ei ar trebui să pregătească o ofertă 

de muncă pentru un loc de muncă pe care și-l doresc. Al doilea grup este 

partenerul conversațional. Ar trebui să creeze un curriculum vitae și o 

scrisoare de intenție pentru oferta de muncă. 

2. Primul grup: aveți toate informațiile despre un posibil nou angajat. 

Vrei să obții mai multe informații despre el. Pregătiți câteva întrebări 

pentru un interviu de muncă care vă va ajuta să decideți.  

Al doilea grup: imaginați-vă că primiți o scrisoare sau un e-mail de la un 

angajator. El / Ea a citit curriculum vitae și scrisoarea de intenție și 

dorește să afle mai multe despre tine. El te invită la un interviu de muncă 

la compania sa. 

3. Imaginați-vă că vă aflați la interviul pentru locul de muncă. Unul dintre 

voi (un grup) este intervievatorul. Celălalt grup este partenerul 

conversațional. 

4. Realiza-ți un interviu de muncă. Reacționează și comport-te natural. 

Răspundeți la toate întrebările pe care le va pune intervievatorul. 

5. Schimbarea rolurilor: Intervievatorul este acum partenerul de 

conversație și invers. Realizați pașii 2.-4. din nou. 
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6. Discutați despre ceea ce ați învățat 

Când termați exercițiul, discuta-ți despre ce ați învățat și ce ați 

experimentat. Ce ați simtit? A fost mai ușor să fii intervievatorul sau să 

fii partenerul de conversație? De ce?  

Ce este încă necesar de făcut sau de pregătit înainte de începerea 

interviului real de muncă? 

Sfaturi suplimentare  

Uneori este util să faceți un videoclip despre situația de formare. 

Prezintă reacții intenționate și neintenționate și comportamentul 

participanților. Dacă participanții vad ei situația, reflecția va fi mai 

ușoară. 



 

 

57 

 
 
 

Metoda “Grow” 

 

Pe scurt 

 

Scopul metodei „GROW - Crește” este de a crea o înțelegere comună a 

„imaginii de ansamblu a dezvoltării personale” în termeni de scop, 

riscuri, resurse, alternative, etc. Există două abordări pentru 

promovarea dezvoltării personale: 

1) Identificați lacunele din situația actuală și îmbunătățiți-le pas cu pas. 

Dezavantajul abordării este că nu protejează împotriva evenimentelor 

neașteptate, iar dezvoltarea este influențată în mare măsură de ce 

adduce viața. 

2) Stabiliți un obiectiv clar pe termen lung și planificați în consecință 

următorii pași. Știind unde doriți să ajungeți la un moment dat și 

organizați planului dvs. de dezvoltare în funcție de acea viziune care 

contribuie la dezvoltarea corespunzătoare și reduce impactul factorilor 

externi. 

3) Consultările au loc în 4 etape: 

1. Viziunea viitorului 

2. Realitate 

3. Obstacole 

4. Calea de urmat 

Competențe 

dezvoltate 

Competențe de Planificare 

Analiza de risc 

Munca în echipa 

Abilități de comunicare 

Pași de urmat 

1. Participanții sunt împărțiți în grupuri de 4-6 persoane. 

2. Instructorul oferă subiectul sarcinii, de exemplu „găsiți un nou 

loc de muncă”. 

3. Sunteti de acord cu data de raportare, cum ar fi 1 martie a 

anului urmator. Notă: data de referință trebuie să fie suficient 

de departe pentru a facilita o schimbare vizibilă, dar suficient de 

aproape pentru a nu se pierde din vedere. 

4. Grupurile își imaginează care ar putea fi situația la 1 martie a 

anului următor, arătând cum este atins obiectivul. Vizualizați-vă 

planul creând o pictură, o sculptură, un spectacol sau un colaj. 

5. Grupurile își prezintă viziunile. În funcție de forma acțiunii, 

această fază ar putea dura 30 până la 90 de minute. 

6. Participanții reflectă ce trebuie să ia de la fiecare prezentare și 

convin asupra obiectivelor comune. 

7. Participanții se întorc în grupurile lor și discută timp de 15-30 de 

minute despre situația actuală și acțiunile necesare pentru 

atingerea obiectivelor. Acțiunea se înregistrează pe o foaie de 

hârtie A1 sau note lipicioase. 

8. Grupurile își prezintă reflecțiile colegilor. 

9. Concep împreună care sunt următorii pași pentru a dezvolta un 

plan de acțiune concret. 
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Cercul de rezolvare a problemelor 

Pe scurt 
Metoda vă permite să primiți idei și sugestii de la colegi despre soluțiile 

la problemele cu care se confruntă oamenii. 

Competențe 

dezvoltate 

Gandire strategica 

Abilități  de rezolvare a problemelor 

Abilități de comunicare 

Pași de urmat 

Pune scaune în 2 cercuri (unul în altul), astfel încât acestea să fie 

orientate unul cu celălalt. Dacă spațiul nu permite acest lucru, 

participanții pot sta în picioare. 

1. În cercul interior sunt „clienți” stabiliți, în cercul exterior 

„consultanții”. 

2. „Clienții” se gândesc la o problemă sau dificultate cu care se 

confruntă în viață. 

3. În termen de un minut, își prezintă întrebarea „consultantului”. 

4. „Consultantul” are la dispoziție două minute pentru a pune 

întrebări clarificatoare și pentru a împărtăși ideile și sugestiile 

sale; „Clienții” notează lecțiile învățate. 

5. La semnalul antrenorului, „clienții” se deplasează în sensul 

acelor de ceasornic pe scaunul următor, la următorul 

„consultant”, își repetă întrebarea și ascultă ideile și sugestiile 

sale. 

6. Repetați acest pas încă o dată (timpul total pentru fiecare pas 

este de 3 minute). 

7. Participanții schimbă rolurile - „consultanții” devin „clienți”, iar 

„clienții” devin „consultanți”. 

8. Procesul anterior se repetă astfel încât noii „clienți” să obțină cel 

puțin trei puncte de vedere diferite asupra problemei lor 

Eficiență personală 

Pe scurt 
Metoda vă ajută să determinați planul dvs. de eficiență personală, 

riscurile legate de acesta și suportul necesar. 

Competențe 

dezvoltate 

Gandire strategica 

Managementul de sine 

Pași de urmat 

1. Definiți-vă obiectivele. 

2. Determinați ce valori vă afectează scopul. 

3. Definiți un plan pentru atingerea obiectivului. 

4. Identificați care dintre obiceiurile dvs. v-ar putea ajuta și care v-

ar putea împiedica planul. 
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5. Stabiliți ce ar trebui să fie un regim zilnic disciplinat pentru a vă 

duce mai aproape de obiective. 

6. Identificați ce ar putea aduce plăcere în realizarea planului care 

vă va oferi mai multă putere și bucurie. 

7. Setați o limită de timp pentru a verifica dacă ați atins obiectivul 

sau cât de departe sunteți de a atinge obiectivul. 

Cei 6 pași 

Pe scurt 

Metoda ajută la vizualizarea imaginii de ansamblu a obiectivului și la 

vizualizarea modului în care obiectivul ar putea fi atins în 6 pași, 

definind care ar fi cea mai importantă sarcină la fiecare pas. 

Competențe 

dezvoltate 

Gândire critică 

Gandire strategica 

Pași de urmat 

1. Definiți-vă obiectivele. 

2. Desenați o imagine mare colorată a obiectivului dvs. pe 1 pagină 

A4 - „Cum va arăta viața mea? Care va fi obiectivul?”. 

3. Împărțiți 2 pagini A4 în 6 pătrate, numerotându-le consecutiv. 

4. Analizați care sunt 6 pași importanți pe care ar trebui să îi faceți 

pentru a vă atinge obiectivul. 

5. Identificați principalele sarcini ale fiecărui pas. 

6. Vizualizați cea mai importantă sarcină a fiecărui pas din cadran. 
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