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1. Introducere
Scopul acestui manual este acela de a îi ajuta pe viitorii antrenori și persoanele responsabile cu asigurarea
unui sprijin continuu pentru învățarea prin muncă sau la locul de muncă, precum și pe formatorii VET din
centrele de formare să se familiarizeze cu cele mai recente tehnici de lucru cu mediile digitale și
metodologiile actuale utilizate în domeniul învățării la locul de muncă (cum ar fi sarcinile de învățare și de
lucru, descrierile vizuale ale proceselor, animațiile, materialele video explicative, instrucțiunile bazate pe
materiale video, etc.) ca bune practici preluate de la țările partenere.
Manualul prezintă un proces sistematic de pregătire (coaching) a grupurilor țintă de formatori VET și mici
formatori din IMM-uri pentru a deveni promotori care își vor asuma rolul de a introduce mediile digitale
în IMM-uri, precum și în sistemele de formare VET.
Manualul începe cu o discuție despre relevanța învățării prin muncă (“work-based learning” - WBL),
inclusiv despre modul în care utilizarea mediilor digitale (“digital media” - DM) ar trebui să contribuie la
învățarea prin muncă (spre deosebire de utilizarea mediilor digitale în contexte de educație formală
tradițională, cum ar fi în universități, școli sau centre de formare profesională continuă).
Cele mai importante metodologii de învățare prin muncă vor fi abordate în cuprinsul următorului capitol.
Introducerea DM în WBL implică un proces complex de dezvoltare organizațională (“organizational
development” - OD) în cadrul IMM-urilor. Deși doar în ocazii rare va fi posibil, în cadrul acestui proiect, să
se implementeze pe deplin un astfel de proces, înțelegerea logicii generale a acestuia este esențială atât
pentru antrenori, cât și pentru formatori. Numai în acest fel vor putea să piloteze mici inițiative inițiale și
apoi să susțină de unii singuri un efort mai sistematic în lunile și anii următori. Din acest motiv, manualul
de față se concentrează pe descrierea unui astfel de proces de dezvoltare organizațională, descriind modul
în care stabilirea unei „foi de parcurs” face parte integrantă din introducerea mijloacelor digitale și în ce
mod utilizarea unui „suport de învățare digitală” poate sprijini acest proces. Cea de-a treia parte prezintă
unele dintre cele mai importante instrumente de învățare digitală. Vorbim de materiale video, în special
materiale video sau audio realizate chiar de către formatori, cum ar fi podcasturile, și materiale vizuale,
cum ar fi fotografiile. Intenționăm să completăm manualulul cu conținut suplimentar, cum ar fi tema
sistemelor de gestionare a învățării. Va fi dezvoltată o platformă de învățare, prin intermediul căreia se vor
prezenta materiale suplimentare într-un mod mai flexibil și mai adaptabil. Interacțiunea dintre antrenori,
formatori, grupurile de învățare formate în cadrul întreprinderilor și beneficiarii finali din cadrul
întreprinderilor este, de asemenea, explicată în detaliu în cuprinsul acestui manual. În cele din urmă, în
capitolul 4.3., vom discuta despre modul în care metodologia poate fi adaptată în funcție de nevoile
specifice ale cursanților cu competențe lingvistice mai slabe.
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2. Coaching privind învățarea prin muncă adresat IMM-urilor
În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate motivele care justifică valoarea învățării prin muncă (WBL).
Atunci când vorbim despre valoarea mediilor digitale pentru învățarea bazată pe Internet, se presupune
că atât proprietarii, cât și conducerea și angajații înțeleg valoarea învățării la locul de muncă.
De ce s-ar deranja să se gândească la eficiența învățării prin muncă, dacă nu îi înțeleg valoarea în
ansamblu? Prin urmare, paragrafele următoare îi vor ajuta pe antrenori să le prezinte partenerilor din
mediul de afaceri câteva argumente cu privire la importanța și modul de realizare a învățării prin muncă
în general. Urmează argumentele privind utilizarea mediilor digitale în scopul învățării prin muncă.
2.1 Potențialul comercial al învățării la locul de muncă
Întreprinderile care își asumă responsabilitatea de a furniza clienților în mod fiabil bunuri și servicii de
calitate, de a asigura locuri de muncă stabile și de a fi buni vecini în comunitățile lor trebuie să devină
„organizații care învață”.
Învățarea la nivel individual, dar și la nivelul echipelor din cadrul întreprinderii și al organizației ca întreg
este principalul factor care ajută întreprinderile să rămână productive, adaptabile și inovatoare. În acest
sens, trebuie avuți în vedere mai mulți factori. Pentru moment vom menționa doar trei dintre aceștia:






Piața este determinată de cererea venită din partea clienților: Una din tendințele observate la
IMM-uri este că acestea se dezvoltă de la o activitate constând în producția repetitivă a unor
produse mereu similare, ajungând să furnizeze clienților soluții complete, care implică analizarea
nevoilor clientului, conceperea produselor sau serviciilor în funcție de aceste nevoi, instalare și
mentenanță. Clienții industriali caută la furnizori flexibilitate și capacitate de reacție, iar clienții
societăților care prestează servicii se așteaptă la rentabilitate, flexibilitate și adaptabilitate.
Acest lucru are implicații puternice asupra procesului de lucru: deși activitățile de rutină, clasice,
încă joacă un anumit rol, au devenit mai răspândite sarcinile și îndatoririle care implică exigențe
sporite. Adesea, sarcinile acoperă o gamă mai largă a operațiilor care alcătuiesc procesul de
producție, inclusiv dirijarea și monitorizarea procesului de producție. Prin urmare, proiectarea
eficientă a procesului de producție devine o temă centrală pentru IMM-uri. Pentru organizarea
muncii, acest lucru înseamnă că munca în echipă și colaborarea în cadrul proiectelor a devenit din
ce în ce mai importantă și aceasta presupune flexibilitate și abilități de colaborare.
Evoluția tehnologiilor: Dacă până prin anii '80, producția și productivitatea erau măsurate în
funcție de volumul producției, capitalul utilizat și o bază tehnologică relativ stabilă, revoluția din
domeniul microelectronicii care a început la sfârșitul anilor '80 (electronică, internet, robotică) a
făcut ca tehnologiile menite să crească productivitatea să fie și la îndemâna întreprinderilor mici.
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Cele mai cunoscute exemple sunt noile oportunități ale economiei în rețea, în care internetul face ca mulți
factori de producție să fie disponibili la nivel mondial și, în special, datele sunt stocate și partajate într-un
cloud global.
Prin urmare, productivitatea nu mai este acum determinată în primul rând de capitalul investit, ci mai
degrabă de inteligența necesară pentru a găsi combinații și aplicații inovatoare pentru tehnologii care sunt,
în principiu, disponibile pentru toată lumea. În consecință, viteza inovării prin combinarea tehnologiilor și
a proceselor de lucru devine una dintre cheile productivității. Locurile de muncă sunt supuse schimbării și
vor fi reorganizate de câteva ori pe parcursul vieții unui lucrător. Dezvoltarea recentă a conceptului
„Industry 4.0”, o producție controlată exclusiv de materiale, instrumente și produse semi-finite, precum și
de întreaga logistică a procesului de producție interconectată prin cipuri RFID care „comunică între ele”,
este cel mai recent exemplu de astfel de perturbare. În domeniul societăților prestatoare de servicii, până
și angajații individuali sunt evaluați de către clienții conectați la nivel global, care raportează fiecare
experiență neplăcută împărtășind-o cu cei care îi urmăresc pe rețelele de socializare, ceea ce ridică la un
nou nivel exigențele privind calitatea în prestarea serviciilor.
Globalizarea a adus cu ea o creștere a concurenței. Dacă până de curând producția industrială și serviciile
de înaltă calitate erau asigurate de un club al națiunilor relativ închis, ascensiunea Chinei și a altor națiuni
a dus la accentuarea concurenței din partea unor societăți industriale emergente din ce în ce mai
competente din punct de vedere tehnologic, în care, pentru o vreme, costul forței de muncă a fost mult
mai scăzut decât în vechile țări industriale. Aceasta a pus presiune pe societățile din „vechile” societăți
care s-au văzut silite să accelereze și mai tare ritmul inovării și să crească productivitatea. A spune nu
schimbării în acest mediu înseamnă să rămâi în urmă.
Nu în ultimul rând, întreprinderile și societățile din multe țări se confruntă cu provocări demografice
diferite. În vreme ce unele dintre „vechile” societăți industriale s-au confruntat cu o rată a natalității în
scădere și, în consecință, ceea ce înseamnă o medie de vârstă mai mare a forței de muncă, alte țări se
confruntă cu o rată crescută a migrației spre sau dinspre piețele lor de muncă. IMM-urile se confruntă cu
dificultăți cum ar fi găsirea unui număr suficient de practicanți sau de practicanți potriviți, suficienți
candidați calificați pentru locurile de muncă oferite, sau găsirea de candidați sau angajați ale căror
aptitudini și competențe au nevoie să fie adaptate.
Este necesar ca societățile să ofere îndrumare și posibilitatea de adaptare la aceste megatendințe ale
dezvoltării economice, deoarece în mediul descris mai sus, educația inițială primită în școală și formarea
inițială nu constituie decât punctul de plecare într-o viață profesională îndelungată, oportunitățile reale
de învățare pe parcursul vieții depinzând de oportunitățile de învățare oferite de societăți și de modul în
care acestea sunt oferite.
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În mod tradițional, în economia mai lentă a trecutului, societățile se bazau pe noii recruți din sistemul de
formare inițială pentru a introduce noi competențe în societate. Restul era completat de învățarea
informală de zi cu zi, un lucrător învățându-l pe altul secretele meseriei.
Acest lucru nu mai este suficient. Marea majoritate a personalului de care este nevoie pentru a gestiona
tendințele disruptive descrise mai sus lucrează deja. Personalul actual este în principal cel care va învăța
în organizația care învață.
Perfecționarea profesională continuă organizată, externă, organizată într-un cadru similar cu cel predării
în săli de clasă, își are locul său, însă nu a fost niciodată atât de eficientă pe cât s-a dorit, după cum o arată
ratele de participare relativ scăzute, în special din partea celor aflați în partea inferioară a scării de
calificare.
În mod evident, costurile sunt prea mari: dificultatea de a înlocui angajații care urmează o formare
organizată extern și decalajul dintre conținuturile generale învățate și nevoile reale specifice locului de
muncă fac să fie imposibilă o rată de participare mai mare.
De asemenea, să te bazezi pe persoane recrutate de pe piața muncii este o chestiune sensibilă. Era ușor
atunci când locurile de muncă presupuneau sarcini ușoare și repetitive, atât în activități de producție, cât
și în industria serviciilor. Acum, când avem de-a face cu procese de lucru mai complexe, tehnologii mai
complexă și se pune accentul pe lucrul în echipă, timpul de acomodare este mult mai lung și costurile
asociate mult mai mari.
Mai mult decât atât, învățarea informală, care constituie încă o componentă esențială a învățării în cadrul
societății, își are limitările sale atunci când trebuie învățat un proces de lucru complex și interconectat.
Calitatea conținutului învățării este pusă sub semnul întrebării atunci când aceasta se bazează pe ideile
proprii ale fiecărui individ despre modul în care ar trebui să se facă cel mai bine lucrurile.
Prin urmare, cerințele pe care trebuie să le întrunească un sistem de învățare adecvat aplicat în cadrul
IMM-urilor ar fi următoarele: să fie flexibil, rapid, foarte apropiat de situația de muncă reală, însă în
același timp să fie de înaltă calitate, sistematic și eficient din punct de vedere al costurilor. Tehnologia
specifică învățării digitale a evoluat de la tehnologii simple, la realizarea de înregistrări audio și video și
crearea de texte în format electronic mai ușor de partajat, până la simulări de înaltă tehnologie și frați
virtuali ai lucrătorilor și utilaje în spațiul virtual, creând noi oportunități extinse pentru dezvoltarea unor
astfel de sisteme de învățare.
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Întrucât angajații își petrec cea mai mare parte a vieții la muncă, bunăstarea lor depinde de oportunitățile
pe care le au la locul de muncă. Acest lucru este valabil în special pentru angajații cu un nivel scăzut de
educație formală, din cauză că provin dintr-o familie cu mai puține oportunități, care poate nu au avut
niciodată șansa de a studia sau de a urma un program lung de educație formală, sau pentru că provin dintrun mediu de migranți având competențe lingvistice mai slabe și probleme de adaptare sau potrivire în
ceea ce privește corespondența dintre studii și experiență și cerințele specifice locurilor de muncă din
sectorul industrial modern și domeniul serviciilor.
În special pentru aceste grupuri, sistemele de învățare pentru IMM-uri trebuie să găsească oportunități de
învățare. Întreprinderile care vor face acest lucru vor putea exploata un rezervor important de talente,
adesea ignorat și neglijat de alte întreprinderi.
2.3. Evoluția teoriilor și abordărilor învățării
„Unul dintre cei mai convingători factori este micșorarea timpului de înjumătățire a cunoștințelor. Prin
„timp de înjumătățire a cunoștințelor” se înțelege perioada cuprinsă între momentul dobândirii
cunoștințelor și cel în care acestea devin depășite.
Jumătate din ceea ce se știe astăzi nu se știa în urmă cu 10 ani. Volumul de cunoștințe la nivel mondial s-a
dublat în ultimii 10 ani și se dublează la fiecare 18 luni, potrivit American Society of Training and
Documentation (ASTD). Pentru a contracara fenomenul de micșorare a timpului de înjumătățire a
cunoștințelor, organizațiile s-au văzut nevoite să dezvolte noi metode de realizare a instruirii.
Câteva tendințe semnificative observate în procesul de învățare:


Mulți dintre cei care învață vor trece printr-o varietate de domenii diferite, posibil fără legătură
între ele, pe parcursul vieții lor.



Învățarea informală constituie o componentă importantă a experienței noastre de învățare.
Educația formală nu mai acoperă cea mai mare parte a învățării. Învățarea are loc acum într-o
varietate de moduri - prin intermediul comunităților de practică, al rețelelor personale și prin
îndeplinirea unor sarcini legate de muncă.



Învățarea este un proces continuu, care durează toată viața. Învățarea și activitățile legate de
muncă nu mai sunt separate. În multe situații, ele reprezintă unul și același lucru.



Tehnologia ne modifică (reconectează) creierele. Instrumentele pe care le folosim ne definesc și
modelează modul de gândire.
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Atât organizația, cât și individul sunt organisme care învăță. Atenția sporită acordată gestionării
cunoștințelor evidențiază necesitatea unei teorii care să încerce să explice legătura dintre
învățarea individuală și cea organizațională.



Multe dintre procesele gestionate anterior de teoriile învățării (în special în ceea ce privește
prelucrarea cognitivă a informațiilor) pot fi acum descărcate pe sau susținute de tehnologie.



În completarea conceptelor de „know-how” și „know-what” vine cel de „know-where”
(înțelegerea locului în care pot fi găsite cunoștințele necesare).” (Siemens, G. 2008)

2.4. Metodica învățării la locul de muncă
În cuprinsul acestui paragraf vom prezenta câteva informații generale cu privire la unele dintre cele mai
importante metodologii generale de învățare la locul de muncă.1
Înțelegerea motivelor care stau la baza acestor metodologii este o condiție prealabilă pentru includerea
mediilor digitale în configurarea procesului de învățare pentru diferite grupuri.
Aceste informații sunt menite să îi folosească antrenorului în dialogul cu partenerii din cadrul companiilor.
Selectarea metodelor de învățare trebuie să fie strâns legată de obiectivele și de conținutul învățării (a se
vedea secțiunea privind stabilirea foii de parcurs).
Obiectivele învățării includ nu numai aspectele de ordin tehnic, ci și așa-numitele competențe-cheie sau
aptitudini interpersonale („soft skills”) legate de schimbarea atitudinilor, precum și de dezvoltarea
personală a celor care învață.
De cele mai multe ori, metodologiile menționate aici nu vor fi puse în aplicare 1:1 în cadrul companiilor, ci
mai degrabă vor servi drept sursă de inspirație pentru conceperea unor strategii de învățare personalizate
și individualizate pentru întreprindere și vor fi utilizate în principal într-o configurație generică. O reflectare
sistematică a acestei configurații ar fi una din atribuțiile antrenorilor și formatorilor atunci când inițiază un
dialog cu companiile.
Metodele tradiționale de instruire la locul de muncă includ:




Învățarea prin practică
Metoda celor patru pași
Instruirea analitică

Exemple de învățare orientată spre acțiune la locul de muncă:

1

O mulțime de informații detaliate despre planificarea și implementarea învățării prin muncă (WBL) puteți găsi, de exemplu,
accesând link-ul https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=3.
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Proiecte de învățare



Metoda „Leittext” (bazată pe texte suport)



Abordarea bazată pe domeniul de învățare



Insulele (grupele) de învățare

Metodologiile de formare profesională descentralizată și orientată spre grup sunt:


Cercurile pentru controlul calității



Atelierele de învățare („Learnshop”)



Cercetare și prezentare



Rotația posturilor

Formarea profesională individuală integrată la locul de muncă include


Familiarizarea cu postul



Instruirea la locul de muncă



Autocalificarea la locul de muncă cu mijloace de autoinstruire



E-learning cu resurse disponibile pe Internet

2.4.1 Metodele tradiționale
Acestea sunt utilizate mai ales în formarea profesională inițială, 2în special în cadrul IMM-urilor.
a) Învățarea prin practică
În forma sa cea mai simplă, angajatul este pur și simplu pus în fața unei noi sarcini și trebuie să facă față
provocării de a își da seama cum să trebuie să o îndeplinească și să învețe din greșeli. Cel mai adesea, cel
care învață este plasat pe lângă un alt profesionist. În cadrul acestui „model”, un lucrător arată ce face,
dând unele explicații, după cum consideră de cuviință superiorul ierarhic. Cel care învață imită cât mai bine
ce a văzut la lucrătorul care i-a arătat ce are de făcut.
b) Metoda celor patru pași
Aceasta este o versiune mai sistematică și mai elaborată a metodei de la punctul a) și cuprinde patru etape
formale:


Pregătirea: motivarea celui care învață și prezentarea temei

2

Informații despre mecanismele de bază ale formării profesionale inițiale în Germania sunt disponibile în mai multe limbi la
adresa https://www.bibb.de/govet/en/54880.php
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Demonstrația: demonstrarea executării corecte a sarcinii



Imitația: executarea sarcinii de către cel care învață



Practica: exersarea până la atingerea unui nivel adecvat de competență cu o supraveghere din ce
în ce mai redusă

c) Instruirea analitică
Și această metodă reprezintă o dezvoltare a metodelor menționate. Sarcina este analizată în detaliu și
explicată amănunțit, folosindu-se adesea materiale scrise sau alte mijloace.
Metodele tradiționale și Mediile Digitale
Toate aceste metode pot fi completate de mediile digitale.
a) atunci când învață o sarcină, cel care învață poate observa și lua notițe, de ex. utilizând opțiunea de
înregistrare audio sau video pentru a înregistra procesul de lucru pe un smartphone, folosind smartphoneul pentru a căuta informații despre sarcină respectivă pe internet, căutând tutoriale relevante pe YouTube
etc.
Procesul de lucru, adică ceea ce face lucrătorul cu experiență, poate fi înregistrat folosind mijloace foarte
simple și fără să fie necesară prea multă editare. Chiar și în forma sa „primitivă”, executarea sarcinii este
urmărită nu doar o dată sau de două ori, ci de un număr nelimitat de ori. Câteva indicații privind modul de
realizare a unor astfel de înregistrări video găsiți în capitolul 4.1
b) Același lucru este valabil și pentru „instruirea în patru pași”. Deoarece instruirea este oferită într-un
mod mai sistematic și mai elaborat, lucrătorul cu vechime va avea grijă să demonstreze procesul într-un
mod inteligibil și ușor de urmat, de exemplu, lucrând mai lent decât lucrează în mod normal. Acest lucru
ușurează înregistrarea și partajarea înregistrării. (a se vedea cap. 4.1 pentru îndrumări tehnice privind
modul de realizare a unor înregistrări video bune). Dacă sarcina este demonstrată și documentată într-un
mod „corespunzător”, astfel de materiale video pot fi partajate cu mai multe persoane care învață și atunci când sunt organizate într-un portofoliu de materiale video de instruire - sporesc considerabil
eficiența instruirii. Astfel, cei care învață au posibilitatea să studieze în prealabil materialele video cu
procesele pe care urmează să le învețe, astfel încât interacțiunea cu persoana care va asigura instruirea va
porni direct din punctul b).
c) Instruirea analitică: același lucru ca la b) este valabil și pentru punctul c). De regulă, în cazul acestei
metode de instruire, pregătirea, elaborarea materialelor suport și efortul depus pentru realizarea
materialului video (sau a animației, instrucțiunii grafice etc.) sunt mai complexe, având în vedere că există
intenția ca materialul să fie reutilizat.
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Câteva exemple de astfel de materiale video realizate pentru instruire sunt disponibile pe:
https://www.youtube.com/user/kfz4metube/videos (Bune practici Germania nr. XXX)

Ill.: Captură de ecran Kfz4me preluată de pe un canal de YouTube

2.4.2 Învățarea prin acțiune la locul de muncă
Scopul metodelor de învățare orientate spre acțiune la locul de muncă este acela de a încuraja și stimula
autonomia și spiritul de inițiativă al celui care învață.
Aceste metode au fost dezvoltate ca răspuns la noi nevoi de formare profesională, întrucât procesele de
lucru din ce în ce mai complexe au făcut să crească nevoia ca angajații să identifice nevoile de învățare și
apoi să își formeze de unii singuri competențele necesare.
În Germania, aceste nevoi au fost sintetizate și incluse într-un concept cadru intitulat „competență
profesională holistică”3, care vrea să spună că scopul formării profesionale a lucrătorului în cadrul
uceniciei sale este acela de a îl ajuta pe cel care învață să devină capabil să (se):

3



Informeze: să obțină informații despre sarcini și să dobândească cunoștințele și resursele necesare
pentru a realiza în mod corespunzător sarcina



Planifice: cel care învață trebuie să elaboreze un plan de lucru (scris)



Decidă: să ia o decizie cu privire la procesul de lucru de implementat, adesea în consultare cu un
instructor sau maistru/lucrător cu experiență



Implementeze: implementarea planului de lucru de către cel care învață/practicant



Controleze: proces de autocontrol pe baza unor întrebări orientative ca instrument de sprijin



Evalueze: dialog cu un instructor cu privire la rezultatele obținute și lecțiile învățate

https://aevo-lernkartei.de/modell-der-vollstaendigen-handlung
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Pentru a dezvolta această competență, metodologiile de formare trebuie să reflecte acest rezultat dorit,
adică să îl provoace pe cel care învață să își dezvolte și asume responsabilitatea propriei formări
profesionale.4
Metodologiile de dezvoltare a acestor competențe includ:
a) Metoda proiectului
Metoda proiectului este utilizată pe scară largă, uneori chiar în mod inconștient, deoarece este privită mai
degrabă ca o metodă de rezolvare a problemelor în echipă decât de învățare în echipă. O sarcină sau o
problemă întâlnită efectiv în practică la locul de muncă este analizată și rezolvată de către o echipă de
proiect.
Ca metodă de învățare, uneori se gândește un proiect care simulează o problemă similară cu una care ar
putea apărea în procesul de lucru efectiv. Atunci când este utilizată ca metodă de învățare, configurarea
procesului va pune accentul pe o analiză amănunțită a problemei și a soluției, precum și pe documentarea
procesului și pe identificarea lecțiilor generale învățate din proiect. Exemple în acest sens ar fi trasarea
unei sarcini suficient de complexe, cum ar fi, „construiți o machetă de mașină cu aburi” sau „concepeți și
implementați o campanie de promovare pentru deschiderea noului nostru magazin universal”.
b) Metoda textelor suport
Această metodă vizează în esență elaborarea unei orientări pentru procesul de autoînvățare, care are loc
în special în cadrul metodei de învățare pe bază de proiect. Accentul este pus pe dezvoltarea de unelte și
instrumente menite să sprijine procesul de autoînvățare. Întrebările orientative reprezintă principala
modalitate de a inspira autoînvățarea.
Un text suport constă, de regulă, din întrebări orientative, un plan de lucru, o fișă de evaluare și o notă
preliminară orientativă.5 Deoarece această metodă a fost criticată pentru că ar fi prea directă și nu ar
susține cu adevărat responsabilizarea celui care învață, a fost dezvoltată ulterior prin plasarea sarcinilor
direct în procesul de lucru. Aceasta ar fi esența următoarei metodologii.
c) Metoda învățării prin realizarea unor sarcini de lucru

4

Discuția despre „învățarea prin acțiune” în contextul american evidențiază faptul că astfel de competențe nu numai că sunt
dezvoltate la nivel de individ, ci sunt de la bun început situate într-un context de lucru în grup. Prin urmare, de la bun început
învățarea la locul de muncă trebuie să fie conceptualizată ca o interacțiune între dezvoltarea personală în rândul personalului și
cea organizațională.
https://www.google.com/url?q=https://www.researchgate.net/figure/Model-of-action-learning_fig1_24750653
5&sa=D&source=editors&ust=162340615151524000&usg=AOvVaw3M6oCZ--snFiYLmGIrXNeO
5
Höpfner, H.: Leittexte - ein Weg zu selbständigen Lernen. Wichtige Fragen und ihre Diskussionen zur Einführung in den neuen
Bundesländern. Ergänzende Teilnehmerunterlagen. Herausgeber: Bundesinstitut für Berufsbildung, Der Generalsekretär, Berlin,
1991
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Instruirea nu este organizată pe baza unor sarcini individuale și nici a unor subiecte sistematice, ci se referă
la fluxul de lucru real integrat sau la procesul de afaceri. De exemplu, o sarcină de învățare nu s-ar limita
la învățarea anumitor aspecte ale contabilității, la fabricarea unui bun sau realizarea unui serviciu sau la
vânzarea unui serviciu, ci ar cuprinde toate aspectele unui proces de afaceri, de la primirea comenzii din
partea clientului până la livrarea serviciului și la urmărirea acestuia (instruire orientată spre procesul de
afaceri). În cadrul fluxului de instruire, abilitățile și competențele individuale sunt bifate până când se
obține portofoliul de competențe dorit.6
Deși metoda este utilizată doar rareori în formă pură, întrucât elaborarea sarcinilor presupune un efort
considerabil, în special pentru întreprinderile mici, ideile orientative reprezintă astăzi coloana vertebrală
a didacticii în cadrul programelor de ucenicie în sistem dual în Germania. Procesul de lucru este defalcat
pe domenii de competență specifice în cadrul întreprinderii, iar ucenicii trebuie să treacă prin fiecare
domeniu pe parcursul uceniciei.
d) Insulele de învățare
Această metodă a fost dezvoltată în principal de marile companii (de exemplu, Daimler Truck Division
Gaggenau) pentru a adapta formarea profesională inițială din cadrul sistemului de învățământ dual german
(program de ucenicie) la noile forme de producție. Ideea generală care stă la baza conceptului poate fi
utilizată și pentru învățarea în cadrul IMM-urilor. Conceptul de insulă de învățare se bazează pe
configurarea unui proces de producție selectat prin crearea unor posturi de lucru speciale, de tip insulă)
în afara procesului normal de producție. În aceste posturi de lucru, practicanții/angajații execută sarcinile
sub supravegherea formatorilor, în conformitate cu criterii pedagogice și didactice stabilite anterior.
Practicanții lucrează piese reale, însă beneficiază de sprijin sporit și au la dispoziție și alte resurse
(didacticizarea 1 a locului de muncă). Acest lucru le permite începătorilor să își facă treaba cu o
supraveghere minimă. Competența crește treptat până când se atinge un nivel de competență adecvat
pentru a putea ocupa postul și a îndeplini în mod obișnuit sarcinile specifice.
Metodele de învățare prin acțiune și învățarea digitală
În mod evident, toate aceste metode se bazează mult pe utilizarea mijloacelor digitale. Noi ne axăm pe
metoda proiectului și pe insulele de învățare.
În cadrul metodei proiectului, mediile digitale pot fi utilizate pentru informare, planificare, documentare
și evaluarea proiectului într-o manieră holistică:


Pentru a se informa cu privire la sarcină, cei care învață trebuie să aibă competențe media pentru
a putea găsi informațiile corecte, fie în cadrul companiei, fie din alte surse (Internet!) și a putea
selecta informații relevante și de calitate din multitudinea de informații disponibile.

6

BIBB (Hrsg.): Großmann, N.; Krogoll, T.; Meister, V.; Demuth, B. (2005): Ausbilden mit Lernaufgaben Band 1 - 3 Lernaufgaben
erstellen, Konstanz, 2005
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Cei care învață vor utiliza instrumente de planificare digitale pentru planificarea proiectului.
Pentru comunicare se vor folosi probabil de mijloace digitale, de exemplu, vor crea un grup de
mesagerie și vor folosi instrumente precum SLACK7 pentru a comunica, planifica și stoca informații.
Utilizarea sistemelor de videoconferință elimină necesitatea ca membrii grupului de învățare să
fie toți prezenți în același loc.
Existența unui plan și a conceptului sarcinii care urmează să fie executată face posibil ca planul să
fie prezentat altor colegi sau experți pentru a primi feedback.
Întocmirea planului în formă scrisă sau vizuală ajută la concentrarea efortului de gândire al
grupului.
Documentarea fiecărei etape, de exemplu, prin înregistrări video, ajută la prezentarea procesului
de lucru și la diseminarea rezultatelor acestuia nu doar în rândul celor prezenți, ci și către un public
mai larg.

În multe cazuri de referință, realizarea unor tutoriale sau a unor materiale de prezentare a unor procese
de lucru exemplare este, de asemenea, utilizată ca sarcină de proiect.
Proiectul Kfz4me este un exemplu des amintit. În cadrul acestui proiect, ucenici în domeniul mecatronicii
auto au realizat un portofoliu complex cu sarcinile specifice pe care le implică repararea și întreținerea
auto.
Pentru realizarea materialelor video este necesar ca cel care învață să înțeleagă pe deplin procesul în sine,
elementele sale cheie, modul în care să le ilustreze și demonstreze. Este nevoie de competențe media
pentru a realiza și încărca materialul.
De regulă presupune și colaborare în cadrul unui grup de lucru. Nu în ultimul rând, rezultatul, tutorialul
video poate fi utilizat în viața reală pentru instruirea altor lucrători.
În cazul proiectului de referință Kfz4me, s-a decis că proiectul trebuie să aibă propriul canal YouTube,
videoclipurile încărcate fiind deja vizualizate de sute de alte persoane interesate să învețe, multe dintre
acestea reacționând prin comentarii și sugestii. Se pare că acest lucru a sporit considerabil încrederea și
motivația celor implicați în proiectul de învățare.8
Un alt exemplu de utilizare a mediilor digitale în formarea inițială dirijată de ideea de proces de lucru
holistic este proiectul KOLA, despre care puteți găsi mai multe informații accesând:
http://www.httc.de/index.php?id=711
https://www.youtube.com/watch?v=O1oYUbKPa1M

7

https://slack.com DigiVET: tools for digital learning media (padlet.com)
Schäfer, M. (2020): Lehren und Lernen mit digitalen Medien und Technologien. Ein Lehrbuch für die Organisation der Lehre
in der digitalen Welt. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich
8
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O versiune modernă a „insulelor de învățare” a fost dezvoltată în cadrul proiectului „KEAP”
(http://keap.digital/index.php?id=861). Aici, proiectul a urmărit cu precădere să „didacticizeze” (să facă
învățabil) într-un mod cât se poate de exhaustiv procesul de lucru specific unor posturi din industria de
producție. Pentru fiecare etapă s-au elaborat mijloace media, înregistrări video și audio, s-au realizat
interviuri cu lucrători cu experiență, s-au realizat materiale grafice, texte asociate, materiale video și
animații.
Un exemplu și mai similar îl reprezintă tehnologiile care utilizează realitatea virtuală sau încorporată:
https://www.social-augmented-learning.de/.
Video: https://www.social-augmented-learning.de/videos/) care permite exersarea în realitatea virtuală a
unor procese de lucru prea complexe, mai puțin evidente sau care implică un risc ridicat, până când sarcina
ajunge să fie stăpânită în mediul virtual, iar apoi cel care învață poate trece treptat la procesul de lucru
real.

2.4.3 Formarea profesională descentralizată și orientată spre grup
Dacă în cazul metodelor descrise în ultima secțiune, accentul și ocazia de învățare au fost instruirea
individuală (chiar dacă uneori într-un mediu colaborativ cum ar fi echipele de proiect de învățare), în
cuprinsul acestei secțiuni vom descrie metode care vor duce la rezultate de învățare mai semnificative, al
căror scop este însă, în primul rând, rezolvarea de probleme, inovarea și îmbunătățirea proceselor și/sau
învățarea colectivă în cadrul grupului.
a) Cercurile pentru controlul calității
Cercurile pentru controlul calității (jap. Jishu Kanri) sunt grupuri de lucru constituite în cadrul companiei.
Scopul lor este acela de a valorifica cunoștințele și experiența angajaților pentru îmbunătățirea proceselor.
De obicei, în acest mod se îmbunătățesc și competențele angajaților, precum și mediul de lucru. Cercurile
pentru controlul calității sunt alcătuite, de regulă, din trei până la zece angajați care se întâlnesc la fiecare
două sau trei săptămâni timp de una până la două ore, aceste întâlniri fiind deseori moderate de către un
coleg având o formare de facilitator. Cercurile pentru controlul calității analizează problemele din
domeniul lor de activitate, folosind adesea creativitatea și metodologiile de rezolvare a problemelor.
Cercurile pentru controlul calității sunt, de asemenea, responsabile cu implementarea și monitorizarea
soluțiilor identificate. Uneori sunt implicați angajați de la diferite niveluri poziții ierarhice.9
b) Atelierele de învățare (“Learnshops”)
Metoda „Learnshop-urilor” (LS) este utilizată de companiile germane (de exemplu, BMW, Hoechst) care sau confruntat cu provocarea integrării unui număr mare de lucrători migranți având adesea o educație
formală foarte limitată. Acest concept se referă la „învățarea în atelier”. Atelierele de învățare s-au dovedit
a fi atractive și pentru lucrătorii germani în general. Grupurile se întâlnesc aproximativ o dată pe
săptămână, pentru una până la două ore. Temele abordate acoperă chestiuni generale cum ar fi structura
generală a companiei, cursuri de instruire lingvistică, aspecte culturale, competențe tehnice, aspecte
legate de calitate, etc. Punctele de plecare ale învățării în cadrul grupurilor le reprezintă problemele
participanților individuali și nu tematica unei programe fixe.

9

https://www.inc.com/encyclopedia/quality-circles.html; Deppe, J. (1992): Quality Circle und Lernstatt - ein integrativer Ansatz
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În cazul în care nu se pot găsi soluții și răspunsuri în cadrul grupului, se poate apela la experți. Adesea sunt
invitați maiștri sau ingineri sau membri ai conducerii companiei. Deși conceptele de Learnshop au fost
dezvoltate de companii mai mari, conceptul este adecvat pentru a fi utilizat și în cadrul IMM-urilor care au
nevoie de un proces de învățare regulată. Principalul avantaj al acestei metode este faptul că conținutul
învățării este dirijat de nevoile de formare ale participanților.
d) Rotația posturilor sau practică observativă (“Job Shadowing”)
Programele de rotație a posturilor implică rotația angajaților individuali pe diferite posturi pentru a obține
o mai mare flexibilitate în cadrul companiei, ajutându-i astfel pe angajați să devină multifuncționali într-o
anumită măsură și să își dezvolte o înțelegere generală a fluxului de lucru. Dacă rotația angajaților pe
posturi are ca scop să îi ajute să dobândească abilitatea necesară pentru a face munca, în celălalt post are
loc shadowing-ul, care presupune observarea persoanei care lucrează pe postul respectiv. Acest lucru va
ajuta la înțelegerea sarcinilor și atribuțiilor specifice postului.
În cazul formării profesionale continue, rotația posturilor și practica observativă (“Job Shadowing”) sunt
folositoare pentru consolidarea cooperării și a muncii în echipă, deoarece permit fiecărui lucrător sau
angajat să ajungă să cunoască mai multe despre sarcinile și așteptările altor angajați și departamente.
Acest lucru ajută la prevenirea fricțiunilor la interfețele dintre diferite unități funcționale (de exemplu,
producție vs. servicii clienți). Explorarea altor zone de activitate este adesea susținută de o listă de întrebări
orientative.

Formarea profesională descentralizată și orientată spre grup și mediile digitale
Utilizarea mediilor digitale în sprijinul acestor metode ar putea consta în:
Cercurile pentru controlul calității pot fi susținute de toate tipurile de medii digitale care sunt folosite și
pentru comunicarea în grup, cum ar fi Slack, Trello și BaseCamp 10.
Dacă înainte de era digitală, flipcharturile și tablele erau principalele mijloace de comunicare utilizate de
cercurile pentru controlul calității, majoritatea dintre acestea au fost înlocuite de mijloace digitale. Există
table electronice, care facilitează stocarea și recuperarea vizualizării discuției de grup. Întâlnirile pot fi
transmise în direct, pot fi aduși în întâlnire experți, iar înregistrările audio sau video ale întâlnirilor pot fi
stocate și partajate. Acest lucru este adesea util și pentru a arăta principalele aspecte ale menținerii și
îmbunătățirii calității procesului de lucru unor persoane care nu sunt prezente sau care utilizează astfel de
înregistrări ca material didactic.
a) Atelierele de învățare (“Learnshops”)
În cadrul „Learnshop-urilor” se pot utiliza tot felul de medii digitale. În special, materialul suport de
învățare poate fi adaptat pentru anumite grupuri de persoane care învață, fiind ușor de partajat și reutilizat
la scară mai largă.

10

trello.com; basecamp.com, slack.com
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Materialele didactice pot fi mai ușor simplificate și vizualizate față de materialele tipărite, dar sunt produse
la standarde mai înalte și conform unor principii de calitate mai generale în comparație cu, de exemplu,
fișele de lucru realizate de fiecare profesor sau formator în parte.
Utilizarea unui sistem de gestionare a învățării (LMS), cum ar fi Moodle, este o modalitate bună de
organizare a unor astfel de materiale. Acest lucru îi va ajuta pe cei care învață să își dezvolte în același timp
și competențele digitale. Materiale precum înregistrările video, care au fost deja discutate în mai multe
secțiuni din acest manual, pot fi incluse și în LMS, iar participanții la „Learnshop-uri” pot fi implicați în
elaborarea propriului conținut.
b) Rotația posturilor sau practică observativă (“Job Shadowing”)
Această metodologie poate fi consolidată prin utilizarea mediilor digitale. Dacă toate sau majoritatea
posturilor sunt documentate prin materiale video, lucrătorul care urmează să fie transferat temporar pe
un post se poate pregăti pentru această rotație vizionând de mai multe ori acel material video. Astfel,
timpul efectiv de muncă va putea fi folosit mai eficient pentru a discuta întrebări specifice, a face schimb
de experiență și a exersa. Același lucru este valabil și în cazul practicii observative (“Job Shadowing”).
Mediile digitale, cum ar fi articolele postate pe blog și interviurile audio sau video cu titularul postului, pot
ajuta la concentrarea atenției, pot face ca experiența să poată fi împărtășită și pot îmbunătăți analiza
sistematică a postului respectiv. Pe lângă că învăță ce presupune munca pe postul respectiv, persoana care
învață își va dezvolta și competențele media.

2.4.4. Autoînvățarea la locul de muncă
Acest termen general se referă la toate activitățile efectuate de către un angajat individual pentru a își
învăța sarcinile și atribuțiile și a își dezvolta competențele și cunoștințele. Autoînvățarea la locul de muncă
presupune o proiectare adecvată a activității, cum ar fi o anumită libertate în ceea ce privește timpul de
care se dispune și resursele, precum mass-media, orientări privind rezultatele așteptate, disponibilitatea
feedback-ului din partea superiorilor ierarhici și al colegilor.
De regulă, este util să se definească obiectivele de învățare și să se elaboreze un plan pentru procesul de
învățare. De asemenea, poate fi utilă consultarea unui partener cu experiență în domeniul de expertiză
asupra eventualelor problemele întâmpinate, a perspectivelor și informațiilor desprinse și a lecțiilor
învățate. Acest lucru va ajuta persoana care învață să își evalueze propriul progres. Utilizarea
metodologiilor și a mijloacelor de învățare poate fi determinată în totalitate de stilul și preferințele de
învățare ale celui care învață.
Formarea profesională individuală integrată la locul de muncă (utilizarea unor metode bazate pe
noile tehnologii)
E-Learning-ul permite reprezentarea unor probleme complexe cu ajutorul mijloacelor multimedia (audio,
video, animație). În funcție de gradul de interactivitate, sistemele de simulare pot fi diferențiate de
sistemele bazate pe tutoriale și prezentări. Izolarea celui care învață poate fi depășită prin diferite forme
de instruire bazată pe Internet, uneori cu sprijinul unui tutor la distanță („tele-tutor”) sau al unui facilitator
virtual („virtual facilitator”).

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul
programului Erasmus +. Această publicație [comunicare] reflectă numai
punctul de vedere al autorului, Comisia nefiind în niciun fel răspunzătoare
pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

19

V 3 22.05.21
Cea mai răspândită formă de E-learning utilizată în prezent se bazează pe sisteme de gestionare a învățării
bazate pe conținut (CMS) și pe sisteme de gestionare a învățării (LMS).
Cel mai utilizat sistem este sistemul open-source „Moodle”,11 care permite gestionarea ușoară și
dezvoltarea interactivă în comun a conținutului învățării.
Grație acestei soluții open source ușor de utilizat, e-learning-ul a devenit accesibil și companiilor mai mici
care dau dovadă de reticență în ceea ce privește utilizarea unor sisteme comerciale de e-learning
personalizate din cauza costurilor ridicate ale acestora, care nu aveau nevoie de programe standard, fiind
adesea nu doar prea generale în ceea ce privește conținutul, ci și de slabă calitate.

2.5 Îmbinarea muncii cu învățarea: Învățarea informală la locul de muncă - Medii de învățare
individuală - Considerații generale
În timp ce multe dintre metodologiile menționate mai sus sunt utilizate pe scară largă în IMM-uri, experți
precum Jay Cross12 și John Seely Brown susțin că 80% din învățarea care are loc în întreprinderi este
informală. Elementele informale constituie, de asemenea, și cea mai importantă parte a metodologiilor
menționate, deoarece cei care învață sunt, în fond, oameni și, ca atare, învățarea efectivă depinde de
interesul și motivația acestora, precum și de atitudinea lor, mai precis de a fi proactivi și preocupați de
munca lor. Asta înseamnă că ei sunt în același timp persoane care învață, mereu dornice să își dezvolte
cunoștințele profesionale și abilitățile personale, dar și surse de cunoștințe pentru colegii lor de muncă.
Iată cum, în cadrul companiilor, angajații și colegii lor de pe diferite trepte ale ierarhiei pot constitui
„comunități de învățare”, deoarece reprezintă un mediu de învățare unii pentru alții.
Adesea, discuția pe tema mediilor de învățare pentru învățarea informală a devenit aproape identică cu
discuția despre aplicațiile reunite sub titulatura Web 2.0, Wikis, bloguri, Moodle și altele asemenea.13
Succesul Web 2.0 ca mediu de învățare individuală este incontestabil. Numărul exploziv de utilizatori
dovedește acest lucru.
Dar cum rămâne cu situația existentă la locul de muncă? Cum ar arăta un mediu de învățare personală aici,
unde majoritatea oamenilor își petrec cea mai mare parte din viață?
Cum poate fi locul de muncă un mediu de învățare și cum pot fi integrate în acest mediu mediile digitale
și aplicațiile Web 2.0?
Pe parcursul ultimilor 20 de ani, ISOB (Institutul pentru consultanță socioștiințifică) a elaborat și
monitorizat implementarea mai multor proiecte inovatoare privind introducerea învățării integrate în
muncă în industria metalurgică și electronică, precum și în sectorul serviciilor din Bavaria (Germania).”

11

https://moodle.org/?lang=en
http://theelearningcoach.com/elearning2-0/informal-learning-an-interview-with-jay-cross/
John Seely Brown: https://www.youtube.com/watch?v=1BkE-1n2ieo
13 Paragrafele care urmează au la bază un discurs ținut de autor la Conferința „Creative Learning”, Lisabona 2009, Krauß, A. (2009): Collegas Como Ambiente Pessoal
De Apprendizagem; Colleagues as a Personal Learning Environment. În: K: Rodrigues, N.; Caiado, H.; Costa, E.: Creative Learning Innovation Marketplace - Matching
New Business and New Learning. Lisabona 2010, p. 34-38 (pt) p. 150-154 (en).
12
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Aceste experiențe au fost validate și în cadrul unor proiecte de inovare europeană. În aceste proiecte au
fost implicate peste 80 de companii și angajați de toate vârstele și nivelurile de calificare, însă accentul a
fost pus în principal pe angajații cu un nivel de educație scăzut.
Ceea ce s-a putut constata este că învățarea la locul de muncă nu poate fi considerată de la sine înțeleasă.
După formarea inițială de înaltă calitate în cadrul sistemului dual german, pentru care Germania este binecunoscută și cu care se poate mândri, pe bună dreptate, există încă un grad de învățare informală, însă
doar rareori se pot găsi eforturi sistematice și semnificative pentru a crea un mediu de învățare care să
sprijine dezvoltarea productivității, precum și dezvoltarea personală a individului în sensul învățării pe tot
parcursul vieții.
Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, care reprezintă cea mai importantă parte a industriei
germane.
Dacă ar fi să rezumăm experiența noastră14 legată de încercarea de a schimba această situație, răspunzând
la întrebarea „cum putem crea medii de învățare personală productivă?”, există nouă lecții pe care le-am
învățat și care ne-au servit drept reper în conceperea unor orientări mai concrete pentru elaborarea
planurilor de proiectare a unor sisteme de învățare bazate pe utilizarea de mijloace digitale:










Fă oamenii să vorbească despre ceea ce nu au vorbit înainte
Crează un mediu sigur
Lucrătorii sunt experți
Descoperă, structurează, concentrează-te, planifică, acționează, revizuiește
Consemnează, înregistrează, desenează, filmează lecțiile învățate
Cultivă comunitățile și resursele care rezultă din aceasta
Modalități de învățare individuale asigurate prin intermediul acestui mediu de învățare
Regula de bază: 5 parteneri de învățare, 5% din timpul de lucru este timp de învățare
Începe și diseminează

Vom lua în discuție în câteva cuvinte fiecare dintre aceste principii.
a) Discuții

14

Pentru lista proiectelor și literatura de specialitate care stau la baza afirmațiilor făcute, puteți consulta http://www.isob-regensburg.net. Printre cele mai relevante
proiecte pentru acest capitol se numără: Germania (proiecte pe o durată de 3 ani, fiecare implicând 6-12 companii, finanțate de Ministerul german al educației.
Modalități inovatoare de cooperare între IMM-uri și instituțiile de formare profesională (1989-1996), „Implementing the integration of learning and working in the
enterprise, applying CBT” (1992-1995), „Integrating older workers in modern working environments” (1992-1996), „Preparing young people for group-work” (19951999), „Quality assurance in vocational training” (1995-1998), „Self-evaluation of work-integrated learning” (1999-2001), „Flexible and individualised pathways of
learning in personnel development” (2003-2007), „Systematic Competence Development in Initial Training” (în curs de derulare), „Qualification of Training Staff in
the field of Mechatronics” (2002-2006). Proiecte internaționale (art. 6 FSE, Leonardo da Vinci): „Corporate Social Responsibility” (2000-2003), „Learn and Work”
(2000-2003), „HOTSME-Self-Learning in SME Hotels” (2006-2007), „CompServ-Competency Development in Service SME” (2006-2007), „EUFACINET-European
Facilitators Network” (2007-2010), „ReSyFac – Reference System for Facilitators of Learning (2007-2010), INNOinSENS (2012-2014), DEMOCLUST (2013-2016),
CoDiCLUST (2018-2021).
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De obicei, muncitorii sunt cei care „fac”, nu „vorbesc”: „Muncește, lasă vorba!” Bărbaților de la noi nu le
stă în fire să vorbească prea mult sau, după cum spune o zicală germană: „Un om, un cuvânt!”
Când vine vorba de schimbul de cunoștințe experiențiale, îmbunătățirea proceselor de lucru și inițierea
celor nou-veniți în tainele meseriei, aceasta reprezintă o limitare.15
Ce am putut observa este că aducând oamenii împreună în constelații noi, introducând figuri noi, din
exterior, care nu știu nimic despre activitatea respectivă și cărora trebuie să li se explice totul, lucrătorii
sunt stimulați să vorbească despre munca lor.
Cunoștințele implicite devin astfel explicite și, prin urmare, pot fi discutate.16
Diferențele în modul de executare a aceleiași sarcini sunt dezvăluite și se poate găsi cea mai bună soluție.
Cunoștințele colegului devin aparente și pot fi învățate.
b) Colegii percepuți ca mediu sigur și experți
Acest lucru se va întâmpla numai dacă există un mediu sigur. Nici „atitudinea de profesor”, care presupune
că profesorul știe tot, iar elevul nu știe nimic, nici testarea („evaluarea”) „competențelor” individuale nu
favorizează o astfel de situație.
Muncitorii sunt experți17 și doresc să fie recunoscuți și respectați ca atare. Deși mulți dintre ei au amintiri
destul de nefericite legate de școală, foarte adesea sunt bine pregătiți și fac foarte bine o muncă complexă.
Muncitorii nu sunt niște vase goale care trebuie să fie umplute cu cunoștințe specializate.
c) Facilitarea învățării integrate în muncă
Mult mai necesar este un dialog profesional între persoane egale.
Acest dialog poate și ar trebui să fie facilitat de persoane din exterior. Rutina zilnică și presiunea din secție
lasă puțin loc pentru un dialog de învățare productivă. Prima sarcină a unui facilitator extern al învățării
este aceea de a crea ocazii pentru un astfel de dialog.
Simpla prezență a unei persoane din exterior, care să manifeste sensibilitate și interes, poate schimba cu
totul atmosfera în secție. Împărtășirea cu o persoană din exterior a activităților desfășurate în secție,
explicarea propriei activități colegului dintr-un alt departament, oferirea de răspunsuri la întrebări pe care
nimeni din interior nu s-ar fi gândit să le pună, ajută la redescoperirea propriei activități, la structurarea
situației cu sprijin metodologic din partea facilitatorului, la concentrarea asupra domeniilor de intervenție
(activități de învățare, inițiative de îmbunătățire a procesului de lucru), precum și la planificarea și
implementarea acestor inițiative.

15

Pentru a afla mai multe despre importanța transformării cunoștințelor implicite în cunoștințe explicite, conform ideilor specifice „Matricei Nonaka”, a se vedea
(printre multe altele) articolul foarte succint disponibil pe http://kmlearning.blogspot.com/2007/07/how-to-transform-tacit-knowledge-into.html
16 A se vedea celebra „Diagramă Nonaka” referitoare la dinamica transferului și transformării diferitelor forme de cunoștințe.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Knowledge_spiral.svg/700px-Knowledge_spiral.svg.png
Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaka: The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies create the Dynamics of Innovation, New York: Oxford University
Press 1995.
17 Stahl, T. (1998): A royal road to quality assurance for continuing training? Publicat în: CEDEFOP (ed.): Vocational Training, European Journal, p. 33-45
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d) Creșterea resurselor și a mediilor
Facilitarea poate, de asemenea, contribui la asigurarea sustenabilității acestei învățări, ajutând la
revizuirea inițiativei după un timp și la documentarea lecțiilor învățate. Adesea, acest proces se
concretizează printr-o serie de materiale creație proprie, cum ar fi materiale video cu procesele de lucru
executate exemplar, poze ilustrative cu rezultate ale unor activități de referință sau sarcini de învățare
elaborate, scrise de muncitori cu ajutorul facilitatorului sau simple „instrucțiuni cu un punct” în care se
explică cel mai important lucru care nu trebuie uitat într-o anumită etapă a procesului de lucru la fața
locului.
e) Cinci parteneri de învățare
Rezultatul acestei „didacticizări” a procesului de lucru este dublu: pe de o parte, există un fond din ce în
ce mai bogat de mijloace de învățare create în cadrul procesului de lucru și/sau adaptate pentru procesul
de lucru specific. Informațiile cruciale sunt mai accesibile, iar informațiile, cunoștințele și standardele care
depășesc sfera experienței lucrătorilor individuali sunt utilizate mai des și mai productiv ca urmare a
acestui fapt.
Pe de altă parte, comunitățile de colegi și prieteni devin parteneri de învățare. Dialogul se consolidează de
la sine. Am observat că, în mod obișnuit, o persoană care învață își dezvoltă o rețea de aproximativ cinci
parteneri de învățare principali, plus alți 20, cu care nu există un dialog permanent, însă cărora le poate
adresa întrebări fără nicio reținere.
Aceasta este o adevărată comoară de cunoștințe și experiență. Capacitatea de a învăța, de a rezolva
probleme și de a lucra în mod autonom și de a se conforma în același timp standardelor crește enorm. Cele
mai bune companii pe care le-am observat dedică până la 5% din timpul de lucru unor variante mai
structurate ale unei astfel de învățări integrate în muncă.
f) Personalul de conducere de nivel mediu și învățarea digitală
Personalul de conducere de nivel mediu și/sau maiștrii (în funcție de contextul național), care sunt
responsabili cu gestionarea producției la nivel de atelier, sunt sfătuiți să încurajeze și să stimuleze o astfel
de cultură a învățării. Ei se află într-o postură critică în acest sens, fiind cei care decid cu privire la situația
concretă de la locul de muncă. Ei hotărăsc dacă este implementat idealismul inițiativelor ambițioase de
dezvoltare a personalului sau dacă se dezvoltă o cultură a învățării individuale. Am văzut multe exemple
în care punctul critic nu constă atât de mult în faptul că inițiativele trebuie să fie „perfecte” în orice privință
sau cuprinzătoare, ci mult mai important este să se înceapă de undeva, să existe dorință și interes pentru
învățare, muncitorii să fie luați în serios și să se înceapă cu problemele existente. De aici vor decurge și alte
inițiative și, în scurt timp, se va ajunge la un sistem destul de cuprinzător.
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Mediile digitale pot juca un rol important în acest sens. Deși tema învățării este aceeași, stilurile de învățare
individuale vor fi foarte diferite. În aproape fiecare grup de învățare va exista cel puțin o persoană dornică
să utilizeze aceste noi mijloace. Adesea, aceștia fac acest lucru în sfera lor privată. Tehnologia este destul
de accesibilă și permite o creștere „organică”, în paralel cu procesul de învățare reală. Aceasta este ceea
ce face diferența față de inițiativele tradiționale care necesitau investiții uriașe în baze de date
cuprinzătoare care trebuiau să fie completate și întreținute în mod continuu și sistematic. Acesta a fost
unul dintre motivele pentru care, adesea, inițiativele de sus în jos de gestionare a cunoștințelor erau cumva
în contradicție cu cultura de învățare organică, de jos în sus, pe care lucrătorii și departamentele și-o
dezvoltau, ceea ce ducea adesea la dispariția ambelor.
Interacțiunea factorilor este complexă, însă, din experiența noastră, o cultură a învățării continue poate fi
susținută și dezvoltată cu ajutorul mijloacelor adecvate. Doar rareori tehnologia este cea care inițiază o
astfel de cultură, atunci când nu se simte o nevoie reală și nu există un beneficiu, iar tehnologia nu se
potrivește cu stilul de învățare al indivizilor și al comunităților existente.
Caracteristicile noilor media și abordarea axată pe participare a multor medii digitale au cu siguranță
potențialul de a sprijini într-un mod cât se poate de eficient o cultură a învățării orientată spre participare.
Găsirea unui echilibru între promovarea și încurajarea creșterii organice de jos în sus și sistematizarea și
unificarea sistemelor de producție și învățare la nivelul întregii companii va fi una dintre principalele
provocări ale managementului în a doua decadă a secolului al XXI-lea, însă un lucru este deja clar: numai
dacă se mobilizează creativitatea, cunoștințele și implicarea tuturor angajaților, inclusiv a muncitorilor din
secții și a angajaților proveniți din familii de migranți, cu un nivel de educație scăzut, atât tineri, cât și
vârstnici, Europa va continua să fie cu un pas înaintea concurenței în ceea ce privește productivitatea. Aici
putem avea încredere în muncitori. Ei sunt experții. Companiile ar face bine să-i lase să vorbească, atât
față în față, cât și prin intermediul mediilor digitale.

2.6 Cerințe, scopuri și limitări ale mediilor digitale
Datorită noilor tehnologii, învățarea profesională poate avea loc oricând și oriunde. Cu toate acestea,
fiecare mediu digital are cerințele, scopurile și limitările lui specifice.
În primul rând, mediile digitale schimbă modul de comunicare. Conform „matricei loc-timp” propuse de
Johansen (1991), comunicarea poate fi sincronă (același loc sau timp) și asincronă (loc sau timp diferit).
Comunicarea sincronă presupune interacțiune în timp real. Comunicarea asincronă presupune un schimb
de informații care nu depinde de timp și loc18.
_____________
18

18

Johansen, R. (1991): Teams for tomorrow. In Proceedings of the 24th Annual Hawaii International Conference on System Science, Seiten 520–534. Johansen, R.,
“Groupware: Computer support for business teams,” New York: The Free Press, 1988.
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timp

loc

sincronă

asincronă

sincronă

întâlnire față în față, seminar,
atelier

avizier

asincronă

conferință video, mesagerie
instantanee

e-mail, forumuri online,
documente colaborative,
înregistrări video, podcasturi

IV.: Matricea loc-timp (Johansen 1991)
În general, distincția este utilă pentru a alege o tehnologie adecvată, deoarece fiecare categorie are cerințe
diferite. Mediile digitale aduc o valoare adăugată absolută și își îndeplinesc menirea lor pedagogică doar
atunci când conținutul învățării este adaptat în mod corespunzător. În contextul DigiVET, se produc medii
audiovizuale (comunicare asincronă). Deși independența față de timp și loc prezintă multe avantaje și
permite schimbul rapid de informații într-un interval ridicat, mijloacele de comunicare asincronă au și
unele limitări.
Înregistrările video sunt mai impersonale decât interacțiunea față în față, ceea ce influențează rolul și
motivația celui care învață. „Teoria multiplexității mediilor de comunicare” a lui Haythornthwaite (2002)
susține, de asemenea, că factorul relațional contribuie în mod semnificativ la selectarea unui anumit mediu
digital.19 Prin urmare, informațiile de importanță critică ar trebui să fie în continuare discutate și
împărtășite în mod confidențial. Pe lângă asta, cei care învață trebuie să utilizeze în mod intensiv și
autonom mediile digitale în activitatea lor de zi cu zi. În consecință,
1) mediile digitale trebuie să fie elaborate în funcție de cel care învață astfel încât să se potrivească
nevoilor și așteptărilor acestuia și să integreze feedback-ul și autoreglementarea
2) mediile digitale trebuie să fie integrate în mediul de lucru, cum ar fi activitățile ce țin de rutina
zilnică și procesele de lucru, ceea ce presupune analizarea mediului de lucru și de învățare
(informală)
3) mediile digitale trebuie să fie compatibile cu cultura învățării promovată de IMM-uri și să devină
parte a contactului personal, cum ar fi ședințele echipelor (schimb de experiență) și seminariile
(aprofundarea și aplicarea cunoștințelor)
4) mediile digitale trebuie să fie ușor de utilizat și să funcționeze fără probleme, pentru aceasta fiind
necesar un hardware adecvat și un aspect atractiv

19

Haythornthwaite, C. (2002). Strong, weak, and latent ties and the impact of new media. The Information Society, 18, 385–401. Link
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Un alt aspect important îl constituie complexitatea informațiilor. Este important să se adapteze conținutul
învățării în funcție de scopul urmărit. „Teoria bogăției media” elaborată de Daft & Lengel (1986), care a
fost dezvoltată ulterior cu Trevino (1987), face o distincție în funcție de natura informațiilor transmise prin
canalele de comunicare disponibile. Mediile cu conținut bogat permit un feedback imediat, transmit indicii
multiple și simultane (de exemplu, expresia facială, tonul vocii), au un accent personal și permit utilizarea
limbajului natural, care este mai potrivit pentru a transmite concepte, informații complexe și gânduri mai
abstracte. Mediile cu conținut slab au o rată de interacțiune mai mică, mai puține indicii vizuale sau
auditive și sunt mai potrivite pentru situațiile în care este nevoie de exactitate.

media cu conținut slab

formă de comunicare

exemplu non-interactiv

exemplu interactiv

imagine
text
audio

fotografii, imagini
documente, e-mail
podcast, înregistrări

./.
mesagerie instantanee
telefon

video

clipuri video

videoconferință

față în față

./.

monolog, dialog

media cu conținut bogat
III: Caracteristicile media din punctul de vedere al bogăției informațiilor prelucrate (Daft & Lengel 1984)20
Pe scurt, utilizarea eficientă a unui canal de comunicare trebuie să țină cont de bogăția mediilor digitale și
de complexitatea actului de comunicare. „Banda de utilizare eficientă a mijloacelor de comunicare” este
atinsă atunci când complexitatea conținutului învățării nu este nici prea simplificată (impersonală, lipsă
feedback), nici prea complicată (echivocă, exces de informații). Mijloacele audiovizuale pot reduce
incertitudinea, deoarece tehnologia este capabilă să asigure transmiterea unei cantități mari de informații.
Cu toate acestea, indiciile nonverbale, feedback-ul și personalizarea sunt limitate.21

20

Daft, R.; L. & Lengel,R.H.(1984): “Information Richness: A New Approach to Managerial Behavior and Organizational Design”, publicat în: Research in
Organizational Behavior, L. L. Cummings & B. M. Staw (eds.) JAI Press, Homewood L pp. 191?233.
21 Daft, R. L., Lengel, R. H. (1986): Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design, publicat în: Management Science, 32. Jg., Nr. 5,
1986, S. 554-571. Link. Daft, R. L., Lengel, R. H., Trevino, L. K.
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În consecință, utilizarea mijloacelor media depinde de modul de comunicare ilustrat în „teoria
sincronicității media” elaborată de către Dennis & Valacich (1999). Procesele convergente necesită mai
multă comunicare sincronă pentru a rezuma informațiile și a elimina ambiguitățile. Procesele divergente
necesită mai puțină comunicare sincronă, deoarece servesc la partajarea de informații și reduc
incertitudinea.
Atunci când se aleg mijloacele audiovizuale, trebuie verificate următoarele aspecte:
1.
2.
3.
4.
5.

caracterul imediat al feedback-ului: Cât de important este un răspuns rapid și personalizat?
paralelismul: Câte canale și persoane sunt implicate?
varietatea de simboluri: Cum pot fi transmise eficient informațiile?
revizuirea: Cât de mult și de des ar trebui să fie schimbată informația?
reutilizarea: Cât de des poate fi reutilizat conținutul?22

În acest scop, în capitolul următor vom prezenta un model general de „foaie de parcurs” pentru
îmbunătățirea sistemelor de învățare utilizate de companii, în special de IMM-uri.

(1987): Message Equivocality, Media Selection, and Manager Performance: Implications for Information Systems. Publicat în: Management Information System
Quarterly, 11, Jg., Nr. 3, 1987, S. 354-366.
22 Dennis, Alan & Valacich, Joseph (1999): Rethinking Media Richness: Towards a Theory of Media Synchronicity. Publicat în: Proceedings of the 32nd Hawaii
International Conference on System Sciences. Hawaii. Schwabe, G.(2001). Mediensynchronizität - Theorie und Anwendung bei Gruppenarbeit und Lernen. Publicat în:
Hesse, F; Friedrich, H. Partizipation und Interaktion im virtuellen Seminar. München / Berlin,Deutschland: Waxmann, 111-134 (Link)
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3. Model general de introducere a învățării digitale în sistemul de învățare al companiei
În cuprinsul capitolelor următoare sunt oferite câteva informații de bază despre o metodologie generală a
învățării la locul de muncă, așa cum a fost elaborată în cadrul proiectului pilot „FILIP” al Ministerului
german al Științei și Educației, în cooperare cu ISOB GmbH și f-bb, departamentul de cercetare al unui
important furnizor german de formare profesională. Aceasta a fost testată în cadrul a șase IMM-uri din
diferite sectoare și este în prezent utilizată pe scară largă în cadrul IMM-urilor de consultanță în domeniul
formării din Bavaria. Modelul a fost dezvoltat în continuare în cadrul proiectului „Coaches for Digital
Learning in the High Tech Industry (CoDiCLUST)”, sponsorizat de Ministerul german al Educației și
Cercetării, în cooperare cu Bavarian Cluster of the Sensors Industry, Universitatea din Regensburg și
SoWiBeFo e.V., care sunt parteneri asociați și în cadrul proiectului DigiVET.
Aceste informații sunt menite să îi servească antrenorului în dialogul cu partenerii din cadrul companiilor,
precum și la elaborarea foilor de parcurs pentru învățarea digitală, despre care vom discuta mai încolo.
După cum s-a afirmat deja, angajații au nevoie să învețe cât mai repede posibil noi secvențe de lucru și să
își sporească flexibilitatea prin lărgirea sferei activităților pe care le pot realiza. Flexibilitatea și capacitatea
de a învăța sunt noi competențe-cheie.
Pentru a dezvolta angajații în sensul asigurării unei productivități durabile sporite, formele de învățare
integrate în muncă sunt mai utile decât cele tradiționale.
Temele pentru învățarea și calificarea continuă decurg din activitatea efectivă și dintr-o evaluare a
tendințelor privind organizarea muncii în cadrul întreprinderii.
Prin urmare, formarea de la începutul vieții profesionale (ucenicia formală, învățarea într-o școală
profesională, formarea inițială la locul de muncă) trebuie să fie completată de învățarea pe tot parcursul
vieții, parțial prin metode tradiționale, însă într-o mult mai mare măsură prin metode de învățare nonformală și informală la locul de muncă.
Prin urmare, pentru a fi utilă, orice încercare de introducere a unor mijloace digitale de învățare se va
face după o analiză clară a obiectivului învățării, astfel încât să nu se utilizeze un instrument doar de
„dragul instrumentului”.
Scopul trebuie să fie acela de a


analiza nevoile de învățare



identifica oportunități de învățare adecvate
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defini aranjamente și parcursuri de învățare menite să satisfacă aceste nevoi de învățare.

Numai astfel se va putea analiza care dintre numeroasele noi opțiuni de învățare digitală sunt cele mai
potrivite pentru a îmbunătăți experiența de învățare a angajaților și pentru crește productivitatea globală
a IMM-urilor.
Odată cu această integrare a învățării în procesul de lucru, devin relevante noi modalități de abordare a
procesului de calificare. În viitor, actorii relevanți în procesul de învățare nu vor fi profesorii din sălile de
clasă, ci mai degrabă angajații care își vor asuma responsabilitatea dezvoltării competențelor proprii printrun proces de lucru mai reflexiv, sprijiniți de facilitatori ai actului de învățare, cum ar fi antrenorii și
formatorii care se vor forma în cadrul proiectului DigiVET.
Învățarea nu poate fi delegată unui furnizor de formare (intern sau extern). Mai mult decât atât, nevoile
de învățare trebuie să fie analizate la locul de muncă, iar învățarea va avea loc în cea mai mare parte la
locul de muncă. În consecință, noi actori vor deveni relevanți.
Cei mai importanți actori sunt persoanele responsabile pentru procesul de lucru (maiștri, directori de
producție, manageri, patroni). Aceștia trebuie să își asume responsabilitatea pentru învățarea grupului de
angajați. Managerii trebuie să devină antrenori și susținători ai angajaților lor în procesul de învățare.
Facilitatorii de formare îi pot sprijini în acest demers, punându-le la dispoziție cadrul și metodologiile
necesare pentru învățare. Acesta este rolul formatorilor interni, pe care îl vom discuta în detaliu mai târziu.
Prin urmare, utilizarea pe scară mai largă a mediilor digitale va avea loc numai dacă aceste persoane-cheie
sunt convinse și au abilitatea necesară pentru a le adapta la propriile nevoi.
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Organizație tip cluster
clusterului

colegi
organizarea
învățării

proiecte

organizarea
muncii

formator
antrenor

III: Sprijin extern pentru organizarea internă a învățării și a muncii. Exemplu de cluster în industria
senzorilor din Bavaria
Aceasta este misiunea antrenorilor de învățare digitală. Aceștia sunt experți în procesul de introducere a
învățării digitale în IMM-uri și, de asemenea, vor avea o bună perspectivă de ansamblu asupra tehnologiilor
relevante.
În cadrul companiei, formatorii pentru învățarea digitală sunt principala resursă pentru actorii cheie ai
sistemului de învățare globală în ceea ce privește implementarea unor concepte și instrumente digitale
bine adaptate.
La fel ca și în cazul marilor companii, învățarea nu se produce spontan în cadrul IMM-urilor. Ea trebuie să
fie organizată. Învățarea individuală, în grup și în echipă necesită o structură și competențe de facilitare
adecvate.
De regulă, IMM-urile crează grupuri de proiect interne pentru a planifica și implementa procesul, care
este compus dintr-un grup de persoane relevante care au rolul de a analiza, planifica și implementa.
Componența este variabilă și depinde de circumstanțe.
Personalul de conducere de nivel mediu, sprijiniți de formatori, sunt în primul plan. Aceștia trebuie să
conducă procesul și să trateze probleme precum:
(1)

Identificarea și evaluarea nevoilor de învățare: Cine trebuie să învețe și ce anume?
Cu o perspectivă asupra învățării digitale, acest lucru include noile cerințe de calificare impuse de
tehnologiile de producție digitală, noi grupuri țintă care riscă să fie incluse în noile evoluții, etc.
Așadar, identificarea grupurilor-țintă și definirea nevoilor lor de învățare reprezintă scopul
principal aici.
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(2) Organizarea învățării: Unde, când și cum se poate învăța? De la cine se poate învăța?
IMM-urile nu sunt o școală, ci un loc plin de oportunități de învățare. Acest lucru este dovedit de
faptul că IMM-urile au succes pe piață. În mod evident, expertiza pentru a o face să aibă succes
există. De ce să nu o cultivăm și să o împărtășim?
Așadar, „de la cine” nu constituie, de regulă, o problemă, însă unde și când da.
IMM-urile sunt afaceri, nu școli, așa că învățarea nu este prioritatea lor principală. Activitățile de
zi cu zi tind să aibă întâietate, iar lucrurile „importante”, printre care se numără și „învățarea”,
trebuie să fie bine organizate pentru a rezista presiunilor zilnice.
Mediile digitale oferă noi oportunități în ceea ce privește locul și momentul, deoarece fac învățarea
mai flexibilă în ceea ce privește locul și timpul, iar modul de învățare este îmbunătățit prin noi
oportunități și formate. De asemenea, mediile digitale sunt răspunsul și la întrebarea „de la cine”,
întrucât oferă noi oportunități și posibilitatea de conectare cu partenerii de învățare fără să
depindă așa tare de timp și spațiu, astfel încât instruirea 1:1 la locul de muncă sau predarea în
clasă nu mai sunt singurele formate de realizare a învățării.
(3) Evaluarea învățării: Care a fost rezultatul învățării? Care a fost beneficiul?
Și acest aspect poate fi stabilit mai ușor prin intermediul comunicării digitale, iar îmbunătățirile
aduse analiticii învățării fac să fie mai ușor de văzut ce este utilizat efectiv de către cei care învață
(de exemplu, în cadrul LMS), despre ce se comunică și ce portofoliu de conținut au acumulat cei
care învață.

Progres

Pe baza experiențelor din cadrul proiectului CoDiCLUST, vom discuta acest proces, în funcție de șase
subprocese, astfel cum sunt ilustrate în graficul de mai jos:

Explorarea sistemului
de învățare al
companiei

Dezvoltarea unei
viziuni pentru
învățarea digitală

Elaborarea unei
strategii pentru
realizarea viziunii

Definirea,
implementarea și
testarea sarcinilor de
lucru

Hartă pentru învățarea
digitală

Declararea viziunii pentru
învățarea digitală

Realizarea viziunii pentru
învățarea digitală

Foaie de parcurs pentru
învățarea digitală

Reflectarea,
transferarea și
evaluarea sarcinii de
lucru

Identificarea noului
status quo și
dezvoltarea unei
strategii de urmărire
pentru realizarea
viziunii

Portofoliu de teste pentru
învățarea digitală

Comunicare de proiect
pentru mediile digitale

Dezvoltarea temporală în controlul empiric al proceselor

III.: Etapele de implementare a învățării digitale în cadrul IMM-urilor
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O scurtă discuție despre principalele părți implicate și rolurile acestora va ajuta la înțelegerea procesului.

3.1 Părțile implicate: Antrenori, Formatori, Angajați
Un nou set de competențe: Antrenori și formatori pentru utilizarea mediilor digitale în învățarea la
locul de muncă în cadrul companiilor
După cum am afirmat în secțiunea precedentă, companiile nu sunt școli. Cea mai mare parte a învățării
este informală, având loc zi de zi, în mod individual și între colegi. Uneori, însă, este necesar un efort de
învățare mai formal pentru a realizarea anumitor obiective de învățare organizaționale sau individuale. În
acest caz, învățarea trebuie să fie planificată și sprijinită. Diferitele roluri într-un astfel de proces sunt
descrise în paragrafele următoare.
Sarcinile și îndatoririle care îi revin Antrenorului și Formatorului
Antrenorii, în accepțiunea acestui manual, sunt toate persoanele care sprijină IMM-urile în utilizarea mai
multor mijloace digitale în sistemul lor de învățare. Aceștia sprijină formatorii interni în demersul de
analizare a sistemului actual de învățare, planificare a schimbării și implementării acesteia cu ajutorul
grupurilor de proiect interne, care sunt mandatate și susținute de către factorii de decizie relevanți.
Antrenorii integrează competențele de facilitare a procesului, în plus față de o bună înțelegere a mediilor
digitale, astfel încât să fie în măsură să îi informeze pe cei care învață cu privire la utilizarea acestora și să
apeleze la expertiza unor experți externi, dacă și acolo unde este cazul.
Proiectul DigiVETt a analizat principalele competențe de care au nevoie antrenorii și formatorii.23
Ceea ce îi diferențiază pe antrenori de formatori este profunzimea și experiența, precum și acoperirea
globală a competențelor.
Cu toate acestea, este important de remarcat faptul că aceste competențe se suprapun.
Ambii sunt experți în același domeniu, abordându-l din perspective specifice, dar formând o comunitate
de învățare globală. Formatorii cunosc mai în detaliu compania, provocările cu care se confruntă aceasta
și resursele de care dispune, precum și structura socială din cadrul IMM-urilor.
În schimb, antrenorii au unele cunoștințe legate de aceste aspecte, însă se axează mai mult pe a rămâne
mereu la curent cu metodologiile de facilitare, au o imagine de ansamblu asupra dezvoltării metodologiilor
de învățare digitală și a celor mai bune practici relevante. Aceștia vor culege informațiile relevante, le
selecta și le vor comunica formatorilor pe cele mai importante și adecvate.

23

DigiVet (2021): Competency Matrix and Policy Recommendations Report disponibil pe https://digivetproject.eu/
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Se poate iniția un dialog doar dacă competențele se suprapun. Cel care dorește să fie consultat trebuie să
fie capabil să formuleze nevoia de consultanță și trebuie să fie capabil să formuleze (cel puțin în mod
preliminar) întrebarea/problema de pornire. Cel care consultă trebuie să poată conta pe o înțelegere cel
puțin inițială a domeniului de care ține problema în legătură cu care se solicită consultanța. Cel care solicită
consultanță trebuie să aibă o înțelegere a domeniului pentru a alege antrenorul și a aprecia calitatea
consultanței care i se oferă.
Vorbim aici de competența de consultanță activă și pasivă.24
Semnificația consultanței aici este aceea a unei intervenții sociale într-un sistem social, care se bazează pe
perspective diferite și care va afecta nu doar individul sau un grup mic, ci, lucrând cu aceștia, va afecta
sistemul în ansamblu, după cum a afirmat unul dintre cei mai importanți cercetători în domeniul
consultanței legate de dezvoltarea pedagogică. Următoarele caracteristici sunt specifice orientării
educaționale:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Termenul de orientare se referă la o situație socială în care o sarcină de dezvoltare de zi cu zi sau
o dificultate este soluționată cu ajutorul unei proceduri speciale de rezolvare a problemelor.
Condiția prealabilă de bază pentru realizarea lor este o nevoie manifestă de sprijin de la exterior.
Celor care solicită consultanță trebuie să li se ofere un motiv clar pentru a fi motivați să reflecteze
asupra contextului problemelor lor cu alții și să regândească modele de comportament.
Prilejul de reflecție - cum ar fi o dificultate care nu poate fi rezolvată imediat sau un obiectiv de
dezvoltare greu de atins - nu rezultă dintr-o nevoie asumată din exterior, ci se bazează pe o
situație din viața de zi cu zi experimentată în fapt, în care cei care solicită consultanță sunt
persoane, grupuri sau organizații.
Prin urmare, verificarea realității pornește de la structura de relevanță pragmatică a lumii de zi
cu zi din perspectiva problemei celor care solicită consultanță.
Consultabilitatea: Obiectul consultanței solicitate (problema sau obiectivul de dezvoltare)
trebuie neapărat să fie consultabil, adică soluțiile trebuie să fie potrivite pentru consultanța celor
implicați și trebuie să fie accesibile din punct de vedere subiectiv și viabile din punct de vedere
profesional.
Capacitatea pasivă de a solicita și de valorificare a consultanței primite: cei care solicită
consultanță trebuie să fie dispuși și capabili să utilizeze perspectivele și direcțiile de acțiune
sugerate a posibilități alternative. Condițiile prealabile subiective ale indivizilor, grupurile,
condițiile sociale și factorii personali, sociali și structurali ai organizațiilor și premisele „consilierii
pasive” pot fi preluate și optimizate în timpul procesului de consultanță.
Capacitatea de consiliere activă: Cei care asigură consilierea trebuie să aibă capacitatea de
consiliere „activă” necesară (legată de problema specifică sau de obiectivul de dezvoltare) și să
și-o dezvolte în procesul de consiliere, dezvoltându-și în același timp competențele specifice
domeniului.

24

Schäffter, O. (2020): Organisationsberatung als Lernberatung von Organisationen
https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/ebwb/team-alt/schaeffter/downloads/organisationsberatung
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(8)

Relația de consiliere: Cei care asigură consilierea și persoanele care solicită consiliere nu se află
într-o „relație subiect-obiect”, ci se străduiesc să stabilească o relație de reciprocitate, în care
predomină modelele de comunicare simetrice rezultate din împletirea perspectivelor.
(9) Baza emoțională: Consilierea necesită o abordare participativă adecvată contextului și o metodă
de lucru cu un minim de încredere reciprocă, atenție emoțională și acceptare reciprocă.
(10) Accent pe diferențe: cei care solicită consiliere și cei care asigură consilierea vor avea, în mod
necesar, perspective diferite asupra chestiunii care face obiectul consultării. Aceasta înseamnă
că ambele părți se confruntă cu necesitatea de a coopera una cu cealaltă, în ciuda evaluărilor
divergente, pentru a elabora etape comune de clarificare a problemei și de găsire a posibilelor
soluții. În cadrul eforturilor de clarificare, consultanții trebuie să se străduiască să își prezinte atât
propriile valori, cât și valorile „sistemului clientului”... Structura procesului de consiliere
educațională este, prin urmare, deschisă la obiective și sau generatoare de ținte în structura
procesului său.”25
Proiectul DigVET, în studiul său inițial privind competențele necesare pentru învățarea în cadrul
întreprinderii cu ajutorul mediilor digitale, a implementat o cercetare iterativă privind cele mai necesare
competențe. Cercetarea a inclus o trecere în revistă a literaturii de specialitate disponibile în toate țările
partenere, un studiu de cazuri de bune practici, grupuri de discuții ale experților și un sondaj în rândul a
peste 120 de formatori și antrenori. Această cercetare a dus la restrângerea unei liste complexe de
competențe identificate inițial la o listă scurtă de competențe operabile. Acestea au fost identificate în
funcție de competențele care au fost considerate a fi cele mai relevante, însă cel mai puțin dezvoltate în
cadrul întreprinderilor.
În ansamblu, pe baza metodologiei de cercetare DigiVET, care a restrâns în trei etape gama de potențiale
competențe relevante pentru învățarea digitală în cadrul IMM-urilor, a fost elaborată următoarea listă
scurtă de competențe:26
Competențele selectate, clasificate în funcție de diferența dintre importanța și dezvoltarea
competențelor
Planificarea și producția de Medii Digitale ÎN GENERAL
 Teorii și formate de învățare multimedia
 Capacitatea de a proiecta și de a produce materiale video instructive de o calitate
corespunzătoare

25

Schäfter, O.: Organisationsberatung als Lernberatung von Organisationen Pädagogische Organisationsberatung;
(traducere: AK, ISOB GmbH;
https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/ebwb/team-alt/schaeffter/downloads/organisationsberatung
26

a se vedea DigiVET: IO 1 A 7 – Competency Matrix and Policy Recommendations Report; p.48ff
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Proiectare multimedia generală - Regulile de proiectare a acestora (exemple de AȘA DA și AȘA
NU)
 Capacitatea de a proiecta și de a produce sisteme de realitate virtuală/augmentată de o calitate
corespunzătoare.
 Capacitatea de a configura și de a facilita sisteme de gestionare a învățării digitale (LMS), cum ar
fi Moodle, etc.
Învățarea în cadrul unei întreprinderi ÎN GENERAL
 Capacitatea de a evalua rezultatele învățării digitale
 Capacitatea de a facilita învățarea digitală la locul de muncă
 Capacitatea de a dezvolta parcursuri de învățare
 Capacitatea de a concepe un act de învățare digitală care să țină cont de preferințele diferitelor
grupuri (de ex. adulți vs. tineret)
Competența generală media și comunicare digitală ÎN GENERAL
 Capacitatea de a căuta, colecta, prelucra și evalua în mod critic date, informații și concepte
Cunoașterea și capacitatea de a respecta legislația relevantă ÎN GENERAL
 Capacitatea de a implementa sisteme de învățare care respectă cerințele privind protecția datelor
și reglementările în materie de securitate a datelor
Competențe transversale pentru proiectarea și implementarea învățării la locul de muncă în IMM-uri
ÎN GENERAL
 Capacitatea de a oferi experiențe de învățare care să fie adecvate pentru persoane din diferite
culturi
Antrenorii
În mod ideal, antrenorii ar trebui să dețină multe dintre aceste competențe încă de la bun început. În fapt,
foarte puțini le dețin, acesta fiind un domeniu profesional emergent.
Prin urmare, fiecare persoană care intră în acest domeniu va trebui să se bazeze pe competențe solide în
unele dintre aceste domenii, dacă în altele va fi mai mult sau mai puțin la nivel de începător.
Important este să aibă un sistem de sprijin bun și legături funcționale pentru a putea recurge la expertiză
relevantă din cadrul organizației și/sau al unor rețele care pot fi activate.
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În rolul său de consultant de proces, antrenorul va fi responsabil pentru susținerea și facilitarea întregului
procesul. Prin urmare, aceste competențe reprezintă, de regulă, o bună condiție prealabilă. Cunoștințele
tehnice pot fi adăugate și, de regulă, consultantul poate fi util în multe situații, folosindu-se de competențe
care pot fi dobândite relativ ușor (de exemplu, privind realizarea de înregistrări video, LMS, etc.).
Astfel, antrenorii vor proveni, de regulă, din organizații precum furnizori de formare profesională,
universități și unități de consultanță individuală. În cazul proiectului german CoDiCLUST, de exemplu,
antrenorii provin în cadrul organizației de gestionare a clusterelor din industria bavareză a senzorilor, a
cărei misiune include oferirea de suport pentru învățare membrilor săi.
Este important ca antrenorii să fie implicați într-un proces sistematic de autoprofesionalizare. Aceștia se
folosesc de experiența lor în domeniu, de propriile cercetări, de colaborarea cu experți, etc., pentru a își
dezvolta treptat cunoștințele și aptitudinile, atât în mod individual, cât și colectiv.
Formatorii
Formatorii, în calitatea lor de consultanți interni, cunosc sistemul de învățare al companiei și acționează în
strânsă cooperare cu factorii de decizie din cadrul organizației.
Formatorii trebuie să manifeste curiozitate și să aibă abilități de facilitare pentru a explora sistematic
sistemul de învățare operațională împreună cu participanții (consultanță legată de proces).
Formatorii trebuie să fie capabili să se pună în locul celor în cauză și să ofere asistență în legătură cu
reflectarea asupra situației și dezvoltarea acesteia (autodiferențiere).
Formatorii manifestă interes sau au experiență în ceea ce privește dezvoltarea personalului sau a
organizației și pot oferi participanților sprijin în legătură cu metodologia de dezvoltare ulterioară a
organizației.
Formatorii acționează ca experți în domeniul mediilor digitale și le oferă participanților o evaluare din
perspectivă pedagogică și media-didactică în ceea ce privește posibilitățile de dezvoltare în domeniile de
învățare și sunt familiarizați cu stadiul cercetării, precum și cu cele mai bune practici externe (consultanță
de specialitate din partea unor experți).
De asemenea, formatorii, pornind de la experiența lor anterioară, își dezvoltă treptat competențele,
făcând și reflectând asupra a ceea ce s-a făcut.
Grupurile de lucru interne
Grupurile de lucru interne responsabile cu planificarea și implementarea proiectelor de învățare digitală
includ un grup mic de persoane, în funcție de relevanța acestora pentru proces.
Printre criteriile de selecție se numără cunoștințele, influența și competențele în diferite domenii, care
sunt necesare pentru succesul proiectului. În primul rând, potențialii utilizatori ai inovației trebuie să fie
reprezentați, deoarece aceștia sunt experții în ceea ce privește procesul de lucru, iar acceptarea de către
aceștia a utilității inovației constituie principalul criteriu de măsurare a succesului.
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Angajații
Angajații sunt beneficiarii finali ai inovației. Acceptarea de către aceștia a schimbării/inovației este criteriul
de apreciere a succesului, iar beneficiile lor în ceea ce privește oportunitățile de învățare pentru
dezvoltarea personală și profesională, împreună cu o profitabilitate mai mare pentru companie, sunt
obiectivele finale ale exercițiului. Prin urmare, participarea acestora este de o importanță crucială.
Următoarea parte a manualului sugerează un proces sistematic de analizare a status quo-ului din cadrul
companiei, de planificare a unei foi de parcurs pentru schimbare în sensul unei mai mari utilizări a mediilor
digitale, în special a mediilor vizuale, de evaluare a acestei inovații și de inițiere a unui proces iterativ de
schimbare globală a sistemului de învățare.
Manualul prezintă acest proces într-un mod sistematic, presupunând un proces de schimbare concertat și
dedicat în cadrul IMM-urilor.
Cu toate acestea, fiecare dintre părțile procesului poate fi utilizată de sine stătător. De fapt, în majoritatea
proceselor de dezvoltare organizațională studiate, s-a folosit o abordare incrementală.
În multe cazuri, experiențele pozitive avute în cadrul unor mici exerciții pilot au implicat eforturi și „rutine
de inovare” tot mai cuprinzătoare. Pe de altă parte, eforturile premature de schimbare globală și
introducerea unor soluții tehnologice avansate costisitoare și problematice au dus la eșec și frustrare.
Prin urmare, printre competențele antrenorilor și formatorilor, trebuie să se numere neapărat și o bună
înțelegere a logicii unui proces de inovare global, împreună cu cunoștințe și experiență practică în ceea ce
privește utilizarea instrumentelor selectate de analiză și planificare. Multe dintre aceste instrumente sunt
instrumente de dezvoltare organizațională testate și încercate în general, fiind dezvoltate și testate în
tradiția dezvoltării organizaționale umaniste începând cu anii 1970, și ulterior dezvoltate și perfecționate
în cadrul mișcării „agile” mai recente27.
Proiectul pilot privind dezvoltarea și implementarea de soluții de învățare digitală CoDiClust, derulat recent
în Germania, a adaptat aceste instrumente la cerințele specifice ale introducerii învățării digitale.

27

http://agilemanifesto.org/, care a fost extinsă în multe domenii, inclusiv în domeniul învățării, de ex.
http://edutechwiki.unige.ch/en/Agile_learning
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3.2 Elaborarea unei foi de parcurs
Pentru dezvoltare este nevoie de concentrare. Prin urmare, în cadrul CoDiClust s-a pus accentul pe
stabilirea unui parcurs pe care companiile trebuie să îl urmeze pentru a integra utilizarea mediilor digitale
într-o dezvoltare organizațională și a personalului sensibilă, folosind o abordare care este sistematică, însă
și aprofundată și participativă în același timp.
Proiectul a folosit ideea generală de:
(1)

Modelul de învățare digitală Canvas dezvoltat pornind de la ideea inițială de „model de
afaceri Canvas” propusă de Osterwalter și Pigneur („cu ajutorul canvas se pot vizualiza în mod
simplu și colaborativ probleme de afaceri complexe”)28 are ca scop să ofere o imagine de
ansamblu asupra tuturor aspectelor relevante ale introducerii mediilor digitale în sistemul de
învățare al IMM-urilor pe o singură pagină.
Modelul de învățare digitală Canvas poate fi utilizat ca instrument de reflecție pentru a
inițializa procesul de lucru, de exemplu, în cadrul unui workshop. În acest context, va fi utilizat
de un grup de învățare pentru a descompune și vizualiza în același timp aspectele centrale.
Detaliile pot fi stabilite în cadrul unor activități de planificare ulterioare, cum ar fi foaia de
parcurs. Cea de-a doua utilizare ar fi folosirea modelului de învățare digitală Canvas ca
instrument de analiză a modelului de învățare (implicit) actual, care nu a fost încă formulat pe
deplin (incluzând utilizarea mediilor digitale) pentru diferite grupuri țintă. De asemenea, este
un instrument util pentru crearea de idei și reflectarea dinamică pentru dezvoltarea, evaluarea
și editarea mediilor digitale, întrucât oferă o primă impresie, o orientare a contextului și vine
cu posibile soluții. Cea de-a treia utilizare ar fi folosirea modelului de învățare digitală Canvas
pentru a rezuma activități de analiză și planificare mai progresive și răspândite. În mod
evident, aceste trei utilizări pot avea loc în paralel sau consecutiv pe durata întregului proces.

28

https://www.strategyzer.com/canvas

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul
programului Erasmus +. Această publicație [comunicare] reflectă numai
punctul de vedere al autorului, Comisia nefiind în niciun fel răspunzătoare
pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

38

V 3 22.05.21
Model de învățare digitală Canvas
Părțile interesate

activități

Cine va furniza conținutul?
Ce trebuie făcut? Ce
Cine va decide, va trebui să trebuie să fie clarificat sau
fie implicat sau informat?
aplicat?

valoare pedagogică

ușurința de utilizare

grupul țintă de învățare

Care sunt avantajele
îmbunătățirii? De ce sunt
relevante mediile digitale?

Care sunt caracteristicile
cheie?

Care este provocarea în
domeniul învățării? Care
este grupul țintă de
învățare (de ex. Organizația
care învață, așteptările,
nevoile)?

resurse

aspect estetic

Ce bune practici
cunoaștem?

Ce aspecte sunt importante
pentru „plăcerea utilizării”?

investiții

impact

Ce trebuie investit (de ex. Buget, tehnică, timp, resurse personale)?

Cum anume contribuie proiectul la realizarea obiectivelor strategice
ale companiei? Care sunt beneficiile pentru companie? Care este
impactul organizațional?

(2) Scurtătura este modelul canvas al media digitală. Acesta se concentrează pe un anumit proces de
producție media și face parte din scenariul vizual (“storyboard”) al producției materialului video
explicativ.
working title

Digital Media Canvas
informații de fond
ce?
Ce vreau să știu și de
ce?

(3)

grupul țintă

scop

conținut

livrabile

cine?

de ce?

ce?

cum?

Care este grupul
Care este Care este conținutul și
Care aspecte ale
țintă care învață?
scopul
care sutn obiectivele ușurinței în utilizare și
Care sunt nevoile materialulu învățării? Ce ne dorim ale aspectului estetic
acestora?
i video?
să realizăm?
sunt relevante?

responsabilități
cine?
Cine va furniza
conținutul? Cine poate
ajuta? Cine va decide?

activități

beneficii

când și unde?

de ce?

Ce trebuie făcut? Ce Care sunt
trebuie clarificat sau beneficiile
aplicat?
pentru
grupul țintă
care învață
și impactul
asupra
organizației
?

Foile de parcurs sunt planuri sistematice și încadrate în timp de introducere a unei inovații
sau a unei schimbări organizaționale. Spre deosebire de un plan strict pe cinci ani, care este
adesea anunțat ca un eveniment unic și de sus în jos, aici este vorba de o foaie de parcurs agilă
și colaborativă pentru producerea de medii digitale. Prin urmare, se referă la stabilirea foii de
parcurs, nu la foaia de parcurs. Aceasta vizualizează modul în care mediile digitale vor evolua
în timp pentru a realiza viziunea dvs. asupra învățării digitale și pentru a obține o valoare
continuă pentru cei care învață și pentru afacerea dvs. O foaie de parcurs ar trebui să fie
concepută astfel încât să poată fi adaptată continuu, să servească drept reper pentru luarea
deciziilor și să promoveze acțiuni. Foile de parcurs conduc la un acord (angajament) reciproc
și arată ce trebuie și ce nu trebuie inclus în sarcini. Aceasta îi motivează pe toți membrii echipei
de proiect și părțile interesate să obțină rezultatele comune vizate și să furnizeze resurse.
Foaia de parcurs reprezintă un cadru de luare a deciziilor și un instrument
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de colaborare.29
O foaie de parcurs de succes este vizuală, vizibilă și accesibilă. Ea identifică în mod clar scopul
din spatele producției media. Foile de parcurs nu includ date specifice, ci identifică mai
degrabă orizonturi de timp:
o

acum: mai puțin de 3 luni, se bazează pe lansări viitoare, concentrare precisă,
domeniu de aplicare specific, teme identificate și detalii despre funcționalitate și
caracteristici (de exemplu, proiecte, prototipuri, demonstrații), mai puțin flexibile,
definiția criteriilor de realizare.
Temele sunt filtre decizionale pentru sesiunile de planificare tactică, stabilirea
priorităților pentru a obține un produs minim viabil (MVP) pentru fiecare orizont de timp,
repetare sau sprint.30

o

în continuare: 3-6 luni și fără perspectivă sau următoarea repetare, provocări de
afaceri, concentrare mai largă, dezvoltarea și identificarea rezultatelor măsurabile (de
exemplu, proiecte, rezultate cheie obiective (OKR) și indicatori cheie de performanță
(KPI)) și teme strategice, sarcini mai puțin valoroase sau riscante.

o

mai târziu: mai mult de 6 luni, idei și perspectivă pe termen lung, nivel înalt,
imagine de ansamblu, domeniu de aplicare larg (de exemplu, provocări viitoare,
tendințe), foarte flexibil

foaie de parcurs
acum (< 3 luni)
rezultat
Ce orizont de
timp?

timp

rezultat

rezultat
rezultat

temă

scop

Ce temă?

De ce?

rezultat

în continuare (3-6 luni)
sarcină

sarcină sarcină sarcină

sarcină

sarcină sarcină sarcină
sarcină

sarcină

mai târziu (> 6 luni)
idee

idee

idee

idee

idee

caracteristici măsurare
cheie
Ce și cum?

Când? Cine?

III.: Stabilirea foii de parcurs

29
30

Osterwalder & Pigeur (2010): Business Model Canvas. Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith (2015): Value Preposition Design.
Scrum.org
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Instrumentele au fost dezvoltate în continuare pe baza celor utilizate în cadrul proiectului CoDiCLUST. Deși
au fost implementate cu succes în cadrul proiectului pilot derulat cu peste 30 de companii de diferite
dimensiuni din Bavaria, Germania, și feedback-ul din alte sectoare și medii de afaceri este foarte apreciat.
Foile de parcurs ale proiectului CoDiCLUST sunt publicate aici:
https://www.sensorik-bayern.de/CoDiCLUST/material/CoDICLUST_Roadmaps_aus_der_Praxis.pdf
Prezentăm versiunea de canvas din octombrie 2020, împreună cu câteva exemple de modele completate
(traduse din limba germană). În cadrul unei discuții referitoare la procesul de realizare a unui astfel de
canvas, am aflat că prima noastră schiță a „Roadmap for Digital Learning Canvas” (Foaie de parcurs pentru
modelul de învățare digitală Canvas) a fost prea complexă pentru grupul țintă al proiectului DigiVET. De
aceea, am optimizat instrumentele prin definirea unui scop concret al utilizării, cu consecința separării
instrumentelor.
Roadmap for Digital Learning Canvas
Societatea:
Domeniu de acțiune cu obiectiv intermediar

Departament (dacă este cazul):

Ce domeniu de învățare corporativă este afectat? Care este domeniul de acțiune operațional? Care este abiectivul pe termen mediu?

Descrierea grupului țintă de învățare

Situația inițială

Cine este acesta? Cum este organizat la ora actuală procesul de
învățare?
Care este obstacolul? Care sunt resursele de învățare?

Care este provocarea operațională?
Care sunt strategia anterioară/inițiativele anterioare ale
departamentului cu privire la învățarea digitală?

Obiectivul proiectului

Așteptările grupului țintă de învățare

Ce dorește compania să realizeze prin acest proiect?

Care este obiectivul de învățare?
Care este oferta de învățare viitoare?
Ce mediu de învățare este selectat?
Care este atitudinea față de mediile de învățare digitale?

Motivația proiectului

Mediul de învățare selectat și beneficii

Care este misiunea antreprenorială?

Care sunt beneficiile mediului de învățare selectat?

Resurse

Beneficii pentru companie

Cine este implicat?
Care este costul și timpul investit?

Ce beneficii are compania pe termen scurt și lung?
Ce contribuție suplimentară aduce proiectul companiei?

Activități în cadrul proiectului
Obiectivul fiecărei acțiuni? Activități specifice pentru fiecare acțiune (S)? Cum va fi măsurat rezultatul (M)? Cum este acceptabil (beneficiu)
(A)? Este realist DA/NU (R)? Termen limită (T)?

Evaluarea rezultatelor

Evaluarea cooperării în echipă

Care este rezultatul?
Ce alte măsuri se impun?
Care sunt consecințele?

Ce este bun până acum?
Ce trebuie îmbunătățit? Ce lipsește? Cum
este munca în echipă? Care ar trebui să fie
următoarele măsuri?

Experiența de învățare a formatorului
pentru învățarea digitală
Care sunt experiențele de învățare ale
formatorului?
Ce ar trebui să facă sau să schimbe
acesta/aceasta?
Ce sfaturi are pentru colegii formatori?

III.: Foaie de parcurs completată - exemplu
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Model de Digital Learning Canvas (Foaie de parcurs Canvas pentru învățarea digitală)
Roadmap for Digital Learning Canvas
Societatea:
Domeniu de acțiune cu obiectiv intermediar

Departament (dacă este cazul):

Ce domeniu de învățare corporativă este afectat? Care este domeniul de acțiune operațional? Care este abiectivul pe termen mediu?

Descrierea grupului țintă de învățare

Situația inițială

Cine este acesta? Cum este organizat la ora actuală procesul de
învățare?
Care este obstacolul? Care sunt resursele de învățare?

Care este provocarea operațională?
Care sunt strategia anterioară/inițiativele anterioare ale
departamentului cu privire la învățarea digitală?

Obiectivul proiectului

Așteptările grupului țintă de învățare

Ce dorește compania să realizeze prin acest proiect?

Care este obiectivul de învățare?
Care este oferta de învățare viitoare?
Ce mediu de învățare este selectat?
Care este atitudinea față de mediile de învățare digitale?

Motivația proiectului

Mediul de învățare selectat și beneficii

Care este misiunea antreprenorială?

Care sunt beneficiile mediului de învățare selectat?

Resurse

Beneficii pentru companie

Cine este implicat?
Care este costul și timpul investit?

Ce beneficii are compania pe termen scurt și lung?
Ce contribuție suplimentară aduce proiectul companiei?

Activități în cadrul proiectului
Obiectivul fiecărei acțiuni? Activități specifice pentru fiecare acțiune (S)? Cum va fi măsurat rezultatul (M)? Cum este acceptabil (beneficiu)
(A)? Este realist DA/NU (R)? Termen limită (T)?

Evaluarea rezultatelor

Evaluarea cooperării în echipă

Care este rezultatul?
Ce alte măsuri se impun?
Care sunt consecințele?

Ce este bun până acum?
Ce trebuie îmbunătățit? Ce lipsește? Cum
este munca în echipă? Care ar trebui să fie
următoarele măsuri?

Experiența de învățare a formatorului
pentru învățarea digitală
Care sunt experiențele de învățare ale
formatorului?
Ce ar trebui să facă sau să schimbe
acesta/aceasta?
Ce sfaturi are pentru colegii formatori?

III.: Model de foaie de parcurs Canvas pentru învățarea digitală
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Cum se realizează și cum se implementează Digital Learning Canvas
În cadrul CoDiCLUST am învățat că procesul de stabilire a unei foi de parcurs nu este unul liniar,
presupunând mai degrabă o abordare dinamică și suplă, cu diferite metode de dezvoltare a mediilor
digitale în cadrul unei echipe diverse.
Subprocesul 1: Explorarea sistemului de învățare al companiei și analizarea domeniului de învățare
La începutul schimbării, persoanele implicate ar trebui să efectueze o analiză a sistemului de învățare al
companiei. Aceasta poate fi mai mult sau mai puțin cuprinzătoare și detaliată, în funcție de circumstanțe
și de mandatul acordat.
Prin sistem de învățare înțelegem toate acele procese care servesc unei companii pentru educația și
formarea profesională inițială și continuă, precum și pentru învățarea formală continuă (orientată spre
obiective, rezultatele învățării fiind adesea documentate) sau învățarea informală care decurge din
procesul de lucru și care, de obicei, nu este testată în mod explicit.
În unele întreprinderi, o mare parte din aceste procese este reglementată în mod explicit, de exemplu,
prin manualele de calitate; în altele, aceste rutine s-au dezvoltat în mod organic, iar practica din
întreprindere trebuie mai întâi să fie cercetată și formulată. De asemenea, trebuie discutată diferența
dintre reglementare și practica efectivă.
Un sistem de învățare poate fi reprezentat în mai multe domenii de învățare. Exemple de domenii de
învățare ar fi formarea, inițierea, integrarea noilor angajați, formarea continuă, evaluarea performanțelor,
activitatea de proiect și gestionarea cunoștințelor. Acesta poate fi reprezentat ca un parcurs al angajatului
pe durata vieții sale profesionale/carierei sau o descriere a grupurilor țintă sau a situațiilor tipice din cadrul
companiei. Domeniul de învățare poate fi astfel descris cu ajutorul conceptelor de grup țintă de învățare
și învățare (didactică, locație). Acesta din urmă include, de asemenea, forma de învățare, de exemplu:
instruire, învățare și sarcini de lucru, proiecte de învățare, etc.
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Formare
Recrutare

lucru în echipă

Proiect

Integrarea
noilor angajați

Promovare

Domenii de învățare

Relocare
Ucenicie

Boală
Pensie

Întemeiere familie

III: Domenii de învățare
În termeni simpli, trebuie să se răspundă la următoarea întrebare pentru a înțelege sistemul de învățare
al companiei dumneavoastră: Cine anume și ce învață, cum, unde, cu cine și când?
Prin urmare, scopul explorării este acela de a cunoaște sistemul de învățare al companiei și de a înțelege
domeniile de învățare pe care le acoperă. Acest lucru va permite elaborarea unor strategii de acțiune.
Putem analiza acest lucru din patru perspective:
Sistemul de învățare și domeniile sale pot fi privite din perspectiva problemelor, adică a deficiențelor sau
riscurilor care pot fi identificate din perspectiva părților implicate. Ceva nu funcționează așa cum ar trebui,
ceea ce are un impact negativ asupra participanților și/sau a proceselor ulterioare.
Sau se dovedește că există oportunități care nu sunt suficient valorificate. Rezultatele sunt în regulă, însă
ar putea fi mai bune. Oportunitățile de îmbunătățire pot să constea în resurse interne (de exemplu,
competențe neutilizate ale angajaților) sau externe (de exemplu, noi tehnologii sau bune practici preluate
din altă parte) neutilizate. Aceste dimensiuni nu sunt în întregime discrete, însă o mică matrice ajută la o
mai bună înțelegere a considerentelor dumneavoastră:
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Soluție

Minimizare riscuri
Opțiuni de căutare
Orientare resursă

Orientare deficit

Recunoaștere puncte
forte

Rezolvare
dificultăți

Problemă

III.: Perspective de explorare a domeniilor de învățare ale sistemului de învățare al companiei
Analiza bazată pe probleme constă într-o căutare problemelor și erorilor. Această perspectivă ar trebui să
dezvăluie problemele actuale și să le formuleze cât mai clar posibil („Unde anume strânge pantoful?”).
Formatorul se asigură că deficiențele sunt descrise clar, dar și discutate în mod constructiv. Formatorul va
avea grijă ca cei implicați să nu dezvolte o atitudine de „transă” față de problemă, adică o atitudine care
insistă pe indicarea problemei, subestimează competențele de soluționare și se autoparalizează, eventual
dând vina pe alții.
Printre întrebările utile și legitime care ar ajuta la conștientizarea problemei ar fi următoarele:






Unde se manifestă deficiențele și problemele în sistemul de învățare actual?
Cine are această problemă?
Care sunt cauzele?
Care sunt consecințele problemelor?
Ce anume susține problema?

Ca un următor pas, formatorul ar trebui să promoveze o orientare spre soluții pentru problemele
identificate și să ofere sugestii pentru conceperea unui proces de soluționare sistematic:







Cine și ce anume trebuie să facă pentru a rezolva problema?
Care este abordarea de soluționare?
Care este primul pas?
Cine îl face, cine este responsabil?
Până când?
Cum este revizuită soluția?
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Orientarea spre deficit încearcă să îmbunătățească situația actuală, acordând o atenție deosebită
slăbiciunilor și deficiențelor actuale. Această abordare este orientată spre obiective și are adesea în vedere
soluții clare și realiste.
Sunt discutate lipsurile, neajunsurile și limitările.
Cu toate acestea, nu se pune un diagnostic fundamental, ci mai degrabă eforturile sunt îndreptate spre
identificarea și corectarea deficiențelor și riscurilor imediate în cadrul unui sistem general neschimbat.
Corectarea se realizează în principal prin măsuri reactive, cum ar fi reducerea și evitarea prejudiciilor.
Acest lucru este bun și adecvat în multe situații. Cu siguranță nu ar fi posibil să se pună sub semnul
întrebării întregul sistem pentru orice mică dificultate.
Cu toate acestea, formatorul ar trebui să aibă grijă ca cei implicați nici să nu cadă în „mania optimizării”,
nici să minimalizeze un sistem global cu posibile deficiențe și să neutralizeze astfel chestiunea schimbărilor
fundamentale. Nu doar că este important să faci ceea ce consideri că e bine, ci la fel de important este să
faci și ceea ce trebuie. Celebrul exemplu al vestelor de salvare din beton perfect executate este foarte
elocvent în acest sens.
Sugerăm câteva întrebări valoroase:





În afară de problema noastră detaliată, unde avem un potențial pe care încă nu îl folosim?
Unde preconizați că pot apărea provocări fundamentale?
Ce ne scapă/lipsește?
Ce trebuie să se întâmple pentru a ne pregăti pentru aceste provocări?

Modul sistematic și evident de abordare a problemelor într-o perspectivă de soluționare individuală sau
chiar fundamentală, care a fost descris mai sus, reprezintă, desigur, un progres considerabil față de
atitudine de „transă” față de problemă, dar această atitudine prezintă și pericole. Există pericolul de a
recurge la o „soluție preferată”, mai precis participanții riscă să abordeze problema doar în manieră
reactivă și în mare măsură în cadrul a ceea ce le este cunoscut și cu care sunt obișnuiți, și să nu analizeze
posibilități „complet diferite”.
Prin urmare, în multe situații, formatorul va trebui să contracareze cu diplomație o „soluție preferată” și
să încerce să încurajeze o gândire mai fundamentală („out of the box”) și să dirijeze discuția spre cât mai
multe posibilități. Acest obiectiv poate fi realizat cu ajutorul unor tehnici creative clasice, cum ar fi
brainstormingul.
Întrebări eficiente în acest scop are fi:




Ce noi posibilități există?
Cum ar fi dacă nu am avea limite de timp și financiare?
Ce s-ar întâmpla dacă problema ar dispărea brusc?

Orientarea către resurse este o „vânătoare de comori” pentru contexte utile, excepții la probleme (unde
nu apare problema aici și de ce?) și modele de succes din alte părți.31

31

Pentru a afla mai multe despre metodologia „anchetei apreciative”, consultați: http://appreciativeinquiry.case.edu/
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Formatorii încearcă să găsească și să activeze resursele organizației împreună cu persoanele implicate.
Acestea pot fi puncte forte ale unor echipe individuale sau indivizi, bune practici și condiții externe, cum
ar fi resursele financiare sau un climat de muncă bun. Scopul este acela de a utiliza mai bine resursele
existente pentru a dezvolta sistemul de învățare al companiei și a crea astfel motivația necesară pentru
procesul de îmbunătățire.
Următoarele întrebări ar fi utile în acest context:








Ce merge foarte bine în prezent și unde?
Ce putem învăța din aceasta?
Ce ne va ajuta?
Pe ce ne putem baza?
Care sunt punctele forte și posibilitățile de influență pe care le avem?
Cu ce provocări similare ne-am confruntat deja și le-am depășit cu succes?
Unde reușim deja?

Formatorii îndrumă grupurile cu care lucrează să folosească toate aceste perspective în discuția lor despre
sistemul de învățare al companiei. O variantă de facilitare este aceea că grupul este rugat să analizeze
fiecare perspectivă pe rând. Alternativ, grupul poate fi împărțit și fiecare subgrup va analiza sistemul de
învățare dintr-o perspectivă diferită.
Am ajuns la următoarea situație: Discuția descrisă mai sus duce la o mai bună recunoaștere de către
grupurile de învățare interne a celor mai importante aspecte ale sistemului de învățare din cadrul
companiei. Abordarea reflexivă a scos la iveală cunoștințele empirice existente, care erau până acum
implicite. Acest lucru le face tangibile pentru pașii următori. Procesul de explorare este vizualizat. În cazul
în care s-a ajuns la un consens, cunoștințele împărtășite pot fi acum documentate într-o formă simplă cu
ajutorul „hărții pentru învățarea digitală” și apoi comunicate. Vizualizarea oferă o orientare cu privire la
domeniile de învățare acoperite de sistemul de învățare al companiei, care pot fi vizualizate, descrise și
aprofundate individual pe parcursul explorării comune.
În procesul de cunoaștere, „peisajul” ilustrat de această „hartă” devine din ce în ce mai familiar și se poate
stabili unde vrea să ajungă organizația. Pot fi elaborate sugestii cu privire la direcția în care organizația sar putea îndrepta în ceea ce privește introducerea formelor de învățare digitală în sistemul de învățare. În
funcție de mandatul și autoritatea grupului de învățare, această analiză poate conduce direct la elaborarea
unui obiectiv sau poate fi utilizată pentru a prezenta posibile obiective (alternativ) managerilor care au
autoritatea necesară pentru a lua decizii.
Această viziune a schimbării este dezvoltată în cadrul celui de-al doilea subproces.
Rezultatele explorării sunt rezumate în mod ideal sub forma unei hărți conceptuale pentru a ilustra
domeniile de învățare în mod multidimensional și pentru a le pune în relație. O mare cantitate de informații
individuale sunt ordonate cu moderare din partea formatorului, însă fără o structură „bătută în cuie”.
Aceasta reprezintă un ajutor de reflecție fără caracter normativ. Această procedură stimulează astfel atât
emisfera cerebrală dreaptă, care este responsabilă pentru gândirea logică, cât și emisfera cerebrală stângă,
pictural-emoțională, a tuturor participanților.
Prin discutarea cauzelor și perspectivelor, se realizează, de regulă în același timp, o sensibilizare cu privire
la complexul de subiecte axate pe „învățarea digitală în cadrul companiei”. Membrii grupului de învățare
se descoperă pe ei înșiși ca fiind cei afectați de schimbare și devin participanți în virtutea
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participării lor în cadrul grupului de învățare și își dezvoltă între ei o relație durabilă prin cooperare
constructivă, implicare comună și dezvoltarea de soluții. Acest atașament emoțional față de subiect
generează o urgență care face ca efortul pentru schimbare să merite.
Care este aici rolul formatorului? Și în acest caz, formatorul are un dublu rol: expert tehnic și expert în
procese. Formatorul moderează procesul de discuție, contribuie cu întrebări ajutătoare, ajută cu
structurarea și organizează întâlnirile. Pe de altă parte, contribuie și cu cunoștințe de specialitate. În
calitate de „îngrijitori” care se ocupă în mod obișnuit de acest subiect, ei pot evidenția beneficiile,
eventuale soluții, precum și tehnologiile, condițiile, consecințele și limitările învățării cu ajutorul mediilor
digitale în general și modele de soluții și tehnologii individuale, sau pot integra expertiză de specialitate
adecvată (informații de specialitate, consultanță externă, etc.). Una dintre atribuțiile formatorului este
aceea de a obține informații care pentru un angajat individual sunt dificil de cercetat, adică de a selecta și
de a pregăti informațiile „după cunoștințele și convingerile proprii” astfel încât să fie accesibile membrilor
grupului de învățare împreună cu resursele disponibile.
Formatorii își câștigă credibilitatea datorită cunoștințelor și vastei experiențe în exemple de acțiune
interne și externe, datorită cunoașterii diferitelor opțiuni tehnice și datorită integrării lor în rețele intercompanii de experți din cadrul unor companii și experți științifici care lucrează pe aceeași temă. Această
credibilitate va spori și mai mult odată cu creșterea numărului, amploarea și complexitatea proceselor de
inovare implementate cu succes în propria companie.
Antrenorii care colaborează cu mai multe companii, formatorii interni și membrii grupurilor de proiect
implicate în proiect formează o comunitate de învățare, adică un grup conectat într-o rețea având un
preocupat la intensități diferite de aceeași temă, în cazul nostru, posibilitățile de utilizare a mediilor
digitale de învățare pentru persoane care muncesc. Aceștia vin cu perspective și interese diferite, unii
axându-se mai mult pe cercetare, alții pe consultanță, și mai presus de toți aceia care acționează din interes
pentru o proiectare pozitivă a mediului lor de lucru.
Experiențele celor implicați în comunitate acționează prin încurajarea socială a acțiunilor lor, chiar și în
fazele în care se experimentează dificultăți și dezamăgiri temporare care sunt inevitabil asociate cu
proiectele de inovare, inspiră încredere și îi ajută pe cei implicați să își întărească convingerea în propria
eficiență.
În general, antrenorii facilitează interacțiunile între companii preocupate de teme similare și cu sistemul
regional de sprijin format, de exemplu, din camera de comerț și industrie, furnizorii de formare
profesională, companii și universități și cercetătorii acestora, etc., și oferă sprijin în documentarea
rezultatelor acestora ca o contribuție la această comunitate.
O altă condiție prealabilă pentru implementarea cu succes a procesului de inovare descris este ca
formatorul să se asigure că misiunea și așteptările legate de atribuții sunt clarificate în mod transparent
pentru toate părțile implicate.
Întrebările care trebuie clarificate ar fi următoarele:



Care este sarcina grupului de învățare?
Grupul acționează cu titlu consultativ sau rezultatul analizei și al planului de acțiune urmează să
fie implementat?
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Cine este responsabil și pentru ce anume?
Cine decide?
Cine este subordonat cui și când trebuie să raporteze?

Un concept de participare ar trebui să fie stabilit de comun acord cu factorii de decizie.
Printre variantele posibile se numără și participarea la conceperea unei strategii globale fixe (de sus în jos),
colectarea de sugestii de acțiune și de inițiative de inovare ale angajaților (de jos în sus), un grup de experți
obligatoriu consultat de către factorii de decizie sau un grup de inițiativă bazat pe participare voluntară.
Rezumat: Primul subproces face ca situația inițială să fie transparentă, servește la sporirea competenței
celor implicați și stimulează învățarea organizațională. Participanții din cadrul grupului de învățare
dobândesc noi cunoștințe, își revizuiesc rutinele și informațiile în urma unui dialog cu colegii și concep o
idee despre cum poate fi dezvoltată în continuare situația actuală. Se creează prima impresie a unei
posibile „foi de parcurs pentru învățarea digitală”, care se va concretiza în cadrul celui de-al treilea
subproces.

Subprocesul 2: Elaborarea unei viziuni asupra domeniului de învățare
Odată ce a fost înțeleasă complexitatea sistemului de învățare din cadrul companiei, cei implicați se simt
uneori nesiguri și copleșiți. Această stare de fapt trebuie să fie apreciată și, în același timp, este nevoie de
încredere pentru a putea contura procesul de schimbare. O viziune comună oferă orientare și motivație
pentru participanți. În imaginea care ilustează navigația, aceasta este steaua fixă care, spre deosebire de
un curs de urmat stabilit în detaliu (obiective de acțiune formulate pe modelul SMART), indică o direcție
fără a restricționa cursul prin găsirea prea multor lucruri.
O afirmație a scriitorului francez Antoine de Saint-Exupery, care, fiind pilot, a fost el însuși un navigator cu
experiență, face tangibilă puterea unei viziuni: „Dacă vrei să construiești o corabie, nu începe prin a îi
trimite pe oameni după lemne, nu le trasa sarcini și împărți munca, ci mai degrabă învață-i să descopere
dorul de marea largă și nesfârșită.”
Prin urmare, o viziune este pozitivă din punct de vedere emoțional, concisă și plină de însemnătate. Ea
descrie o stare atractivă pe care compania dorește să o atingă și ce reprezintă, de pildă, activitatea de
resurse umane. Viziunea nu ar trebui să fie definită prea strict, ci ar trebui să lase deschisă calea exactă.
Deoarece dezvoltarea organizațională este un proces de durată, dinamic și complex, un plan prea detaliat
ar putea reprezenta un risc dacă circumstanțele s-ar schimba semnificativ.
O viziune ar trebui să creeze un spațiu de rezonanță care să surprindă interesele angajaților și să îi facă să
privească spre viitor cu curiozitate și încredere. O viziune motivează, inspiră și creează o înțelegere
comună. Acest imbold este important în procesul de schimbare, având rolul de a iniția procesul de
schimbare și de a îl însoți în zona de tensiune dintre „realitate și structură perimată” și „aspirație și gândire
nouă”.
În acest context, se pune întrebarea cum ar putea arăta o viziune asupra învățării digitale.
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Învățarea digitală nu înseamnă să digitalizăm toată învățarea în cadrul companiei doar pentru că, de
exemplu, există tehnologia sau mijloacele necesare, ci mai degrabă implică dezvoltarea unei viziuni asupra
a ceea ce pot aduce pozitiv mediile digitale în propria companie, a ceea ce s-ar putea realiza cu ajutorul
acestora și unde ar trebui să fie utilizate în mod corespunzător.
Prin urmare, o viziune este pozitivă din punct de vedere emoțional, concisă și plină de însemnătate. Ea
descrie o stare atractivă pe care compania dorește să o atingă și ce reprezintă, de pildă, activitatea de
resurse umane. Viziunea nu ar trebui să fie definită prea strict, ci ar trebui să lase deschisă calea exactă.
Întrucât dezvoltarea organizațională este un proces de durată, dinamic și complex, ar fi un capăt de drum
concret și, eventual, un risc în cazul în care circumstanțele s-ar schimba semnificativ. O viziune ar trebui să
creeze un spațiu de rezonanță care să îi captiveze pe angajați și să îi facă să privească spre viitor cu
curiozitate și încredere. O viziune motivează, inspiră și creează o înțelegere comună. Acest imbold este
important în procesul de schimbare, având rolul de a iniția procesul de schimbare și de a îl însoți în zona
de tensiune dintre „realitate și structură perimată” și „aspirație și gândire nouă”.
În acest context, se pune întrebarea cum ar putea arăta o viziune asupra învățării digitale. Învățarea digitală
nu înseamnă să digitalizăm toată învățarea în cadrul companiei doar pentru că putem, de exemplu,
deoarece există tehnologia sau resursele financiare necesare, ci mai degrabă implică dezvoltarea unei
viziuni asupra a ceea ce pot aduce pozitiv mediile digitale în propria companie, a ceea ce s-ar putea realiza
cu ajutorul acestora și unde ar trebui să fie utilizate în mod corespunzător. Aceasta ar putea fi formulată
cam așa:
„Utilizăm mijloacele și metodele de învățare digitală moderne și intuitive disponibile astfel încât toți
angajații să poată să își îndeplinească sarcinile de lucru la un nivel ridicat de calitate și într-un mod
cât se poate de eficient. Astfel, ne bazăm pe competența individuală în continuă dezvoltare a
angajaților noștri și ne asigurăm că lăsăm loc pentru dezvoltarea acestei competențe. Mijloacele
media de învățare sunt concepute în colaborare cu angajații, ținând cont de nevoile lor, și sunt
utilizate în mod diferențiat și flexibil, în funcție de cerințele individuale și organizaționale.”
Formatorul oferă sprijin în legătură cu procesul de elaborare a viziunii, concepând împreună cu echipa
de proiect o viziune potrivită și formulată când se poate de atractiv. Acesta sau aceasta trebuie să abordeze
sentimente pozitive și ar trebui să fie încurajată creativitatea în implementarea viziunii. În mod evident,
viziunea trebuie să fie în concordanță cu valorile fundamentale ale organizației. Aceasta înseamnă că cei
implicați ar trebui să se detașeze de limitările situației actuale și de temerile și dificultățile care pot fi
asociate cu aceasta și să elaboreze în mod conștient viziuni care par nerealiste în acest stadiu, însă
realizabile, dacă toate resursele sunt utilizate în mod optim. Din acest motiv, o combinație între orientarea
către soluții și cea către resurse (a se vedea subprocesul 1) ar constitui o abordare promițătoare. Procesul
creativ presupune deschidere, apreciere, distracție și imaginație. Numai într-un context în care este
încurajată gândirea liberă, în care orice idee este binevenită, elaborarea unei viziuni adecvate are o șansă.
După activitățile de consolidare a încrederii, formatorul dirijează procesul creativ.
O viziune nu plutește într-un vid, ci se află în contextul unei dezvoltări reale. Din acest motiv, formatorul,
în calitate de consultant expert în procese, comunică mai întâi sarcina și ajută la conștientizarea problemei
pe baza constatărilor făcute în urma primului subproces.
În continuare, formatorul evidențiază tendințele relevante și cu impact. De exemplu, necesitatea învățării
pe tot parcursul vieții, aspectele și posibilitățile de digitalizare și rezultatele unor cercetări recente
întreprinse în domeniul educației.
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Posibile întrebări de stimulare a discuțiilor:




Ce poate însemna pentru noi învățarea digitală?
Cine ar trebui să fie implicat?
Ce evoluții au avut loc deja?

Se identifică apoi emoțiile profunde și factorii determinanți relevanți pentru organizație.
Următoarele întrebări s-au dovedit a fi utile în acest proces:




Ce ar trebui să reprezinte sistemul nostru de învățare?
Cum dorim să oferim?
Care sunt acțiunile concrete pe care le întreprindem?

În cele din urmă, constatările sunt corelate și se încheie cu următoarea întrebare:


Cum trebuie să fie sistemul nostru de învățare în viitor?

Prin elaborarea unei viziuni, formatorul rezumă acțiunea generală a învățării digitale în cadrul companilor.
Declarația privind viziunea poate fi completată cu imagini, schițe și simboluri. Declarația privind viziunea
este menită să contrazică zicala conform căreia „ochii care nu se văd, se uită” („out of sight out of mind”)
și se concentrează pe emoționalitate pentru a genera voința de schimbare și de a face primii pași pentru a
ieși din zona de confort.
Desigur că visarea nu ne duce la starea dorită. Prin urmare, pe parcursul următoarelor subprocese se va
adopta o viziune realistă pentru a elabora o foaie de parcurs concretă.
Rolul formatorului este acela de a continua activitățile de consolidare a încrederii și de a încerca să
acționeze ca un model de cooperare și învățare. Formatorul trebuie să fie entuziasmat de domeniul
„învățării digitale” și să efectueze o analiză a tendințelor, în cadrul căreia formatorul va face schimb de
experiență cu comunitatea de învățare și își va continua propria instruire în mod independent.
În virtutea rolului său, facilitatorul sau facilitatoarea va contraca factorii de inhibare a creativității, cum ar
fi raportul, obișnuința, critica și presiunea timpului. La început, va prezenta sarcina propriu-zisă și scopul
său de a sprijini cât mai bine procesul creativ în calitate de consultant de proces. Pentru aceasta,
facilitatorul trebuie să cunoască și înțeleagă foarte bine organizația și obiectivele sale strategice. Această
cunoaștere trebuie să fie completată de o atitudine empatică și curioasă, care creează un cadru bun pentru
creativitate și eficiență în muncă.
Separarea acestor două abordări are un fundament metodologic. În cadrul proceselor creative, este
necesar să se utilizeze în mod conștient gândirea divergentă și convergentă și ca acestea să fie separate la
timp. Gândirea divergentă presupune producerea de idei pentru a genera cel mai mare număr posibil de
opțiuni (subprocesul 2). Aici este irelevant dacă abordările de soluții sunt sau nu realiste. În schimb,
gândirea convergentă are ca scop conceperea ideii într-un mod sistematic și concentrat (subprocesul 3).
Prin urmare, este vorba de selectarea unor opțiuni de acțiune dintr-o colecție divergentă de idei.
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Fig.: Gândirea divergentă și convergentă
Formatorului îi revine atribuția de a clarifica aceste sarcini pentru participanți în sensul transparenței,
motiv pentru care este recomandabilă împărțirea pe grupe. Amestecarea celor două moduri de gândire ar
duce altfel la rezultate proaste, ceea ce, la rândul său, inhibă cooperarea creativă și constructivă într-un
domeniu incert. Cele două tipuri de gândire se promovează reciproc în ceea ce privește creativitatea.
În scopul elaborării viziunii, este util ca grupul de participanți să fie eterogen. Diversitatea generează
inovație, deoarece perspectivele, experiențele și competențele diferite promovează procesul creativ. În
consecință, formatorul se va asigura că participanții provin din domenii, culturi, medii educaționale,
categorii de vârstă și, dacă este posibil, ierarhii diferite. Activitățile de consolidare a încrederii ajută la
stimularea gândirii creative. Caracterul voluntar al participării încurajează, de regulă, o atitudine curioasă
și deschisă.
Cu toate acestea, este nevoie de ajutor pentru pornirea procesului creativ. Pe lângă spațiile adecvate și
materiale creative suficiente, exercițiile de memorie pot fi utile pentru a scăpa de inhibițiile în gândire și
pentru a găsi plăcere în fantezie.
Majoritatea companiilor au o viziune. Cu toate acestea, viziunea companiei nu este o viziune asupra unui
anumit sistem de învățare. Prin urmare, fiecare domeniu de învățare are nevoie de o viziune specifică
pentru a oferi valoare celor care învață. Formatorul este inițiatorul procesului de elaborare a unei viziuni
asupra domeniului de învățare împreună cu părțile interesate.
Acesta este un alt motiv pentru care este obligatoriu să existe o colaborare strânsă între părțile interesate
și formator. Părțile interesate trebuie să sprijine în mod activ conceperea condițiilor-cadru și dezvoltarea
unui concept de participare. Pentru a obține în final nu doar niște insule singulare de utilizare a mijloacelor
digitale, însă și pentru a ajunge la o socializare completă a mediilor digitale, făcând ca utilizarea mediilor
digitale să fie regula și nu excepția de la regulă, este nevoie de o bună cooperare, adică o interacțiune între
acțiune și reflecție.
Procesul de elaborare a viziunilor este o muncă plăcută. Visele și fanteziile sunt în prim-plan. Într-un
context real, se poate da frâu liber gândurilor. Viziunea are ambiția de a deveni o sursă de inspirație
durabilă și comună. Ea dă o direcție, creează entuziasm pentru schimbare și promovează apartenența la
echipă, ceea ce duce la întărirea încrederii.
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În concluzie, nu este vorba doar de a avea o viziune asupra învățării digitale în cadrul companiei, ci și de a
o concepe și elabora împreună. Ambele pot fi considerate semnificative, ceea ce ajută nu doar procesul
de schimbare, ci și întreaga companie, de exemplu printr-un grad mai ridicat de satisfacție, identificare și
fidelizare a angajaților.
Subprocesul 3: Elaborarea unei strategii pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare
Pentru elaborarea unei viziuni adecvate și atrăgătoare, trebuie abordate sentimente pozitive și ar trebui
să fie încurajată creativitatea în implementarea viziunii. În mod evident, viziunea trebuie să fie în
concordanță cu valorile fundamentale ale organizației. Aceasta înseamnă că cei implicați ar trebui să se
detașeze de limitările situației actuale și de temerile și dificultățile care pot fi asociate cu aceasta și să
elaboreze în mod conștient viziuni care par nerealiste în acest stadiu, însă realizabile, dacă toate resursele
sunt utilizate în mod optim.
Din acest motiv, o combinație între orientarea către soluții și cea către resurse (a se vedea subprocesul 1)
ar constitui o abordare promițătoare. Procesul creativ presupune deschidere, apreciere, distracție și
imaginație. Numai într-un context în care este încurajată gândirea liberă, în care orice idee este binevenită,
elaborarea unei viziuni adecvate are o șansă.
După elaborarea viziunii, este necesar un cadru strategic pentru o abordare sistematică vizând atingerea
stării dorite. Strategia se referă la abilitatea de a gestiona schimbarea. În consecință, aceasta include
orientarea pe termen lung a domeniului de învățare și descrie calea (strategia) către viziunea dorită.
Strategia include sarcini și activități care sunt descrise, în mod ideal, ca fiind un Produs Minim Viabil
(“Minimal Viable Product” - MVP). MVP este o versiune a unui mijloc media digital care include suficiente
caracteristici pentru a putea fi utilizat de către cei care învață, care oferă feedback pentru dezvoltarea
viitoare a mediilor digitale și pentru solicitările de schimbare.
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Schimbare!
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Minim
Viabil

Utilizatori

III.: Ierarhia strategiei
Există o constatare care îndeamnă la reflecție, și anume aceea că, în medii complexe, este aproape
imposibil să se realizeze strategiile avute în vedere. Adesea, părți ale strategiei nu sunt implementate și în
procesul de lucru sunt adăugate noi elemente, de exemplu, sub influența unor impulsuri din mediul de
lucru, din cauza unor noi tehnologii sau ca urmare a unor acțiuni ale unor persoane.
Așadar, realitatea ne-a învățat că o strategie evoluează în cadrul procesului de lucru. În consecință,
gândirea (elaborarea strategiei) și acțiunea (punerea în aplicare a strategiei) trebuie înțelese ca o simbioză.
Din acest motiv, procesele de dezvoltare organizațională participative și agile au șanse mai mari de a realiza
viziunea decât strategiile făcute „dintr-un turn de fildeș”. Implementarea strategiei nu este, în general,
unidimensională. Vorbim mai degrabă de o triadă având ca elemente oamenii, tehnologia ca sarcină de
lucru și organizare, omul trebuind să se afle în centru.
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III.: Nivelurile de dezvoltare organizațională în învățarea digitală
Această configurare a strategiei centrate pe om este utilă din două motive. Pe de o parte, un proces de
schimbare de lungă durată și complex necesită mai multă flexibilitate pentru a utiliza procesele de învățare
ale angajaților în implementarea strategiei pentru o dezvoltare reînnoită a strategiei.
Pe de altă parte, aceasta servește la proiectarea eficientă și ergonomică a interacțiunii om-tehnologie în
cadrul sarcinilor de lucru individuale (a se vedea subprocesul 4). Numai atunci când este clar cine are
nevoie de asistență tehnică pentru învățare (omul), pot fi căutate soluții tehnice adecvate (tehnologia),
din care derivă procesul de producție a mijloacelor media (organizarea).
Contextul exact al domeniului de învățare cere, așadar, un mod de gândire centrat pe om. Numai atunci
când grupul țintă de învățare este înțeles, pot fi identificate prioritățile și pot fi specificate mai exact
cerințele pe care trebuie să le întrunească mediile digitale. Acest lucru este completat de proiectarea
experimentală a prototipurilor și de testarea și verificarea în colaborare cu participanții. Grație acestui
dialog în faza de dezvoltare, probabilitatea ca grupul țintă de învățare să utilizeze mediile digitale ca
oportunitate de învățare este mai mare. Procedura de concepere a strategiei centrate pe om, care este
inspirată de procesul de gândire a proiectării, acoperă subprocesele 3 - 5:
Domenii de învățare

Rezultat: identificarea
grupului țintă de
învățare

Stabilirea principalelor
obiective orientative
pentru domeniul de
învățare

Cunoașterea
grupurilor țintă

Experiența de
învățare

Dezvoltarea unui
prototip

Stabilirea unor
obiective intermediare

Rezultat: Obiectivele
orientative sunt
validate și prioritizate

Rezultat: Așteptări și
nevoi clare

Rezultat: Cerințe
tehnice necesare

Rezultat: Criterii de
acceptare verificabile

Rezultat: Obiective
definite pentru
acțiune
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În cadrul celui de-al treilea subproces, formatorul are sarcina de a sensibiliza oamenii cu privire la
abordarea centrată pe om și la avantajele acesteia. Numai dacă modul de gândire în această privință este
acceptat de către participanți, următoarele subprocese pot fi implementate cu succes. O opțiune excelentă
este aceea de a expune grupul de învățare la cele mai bune practici adecvate.
Cele mai potrivite sunt cele din rețeaua de companii similare a grupului de învățare, colegii din companiile
regionale.
Acestea pot fi vizitate și studiate la fața locului.
Dacă acestea sunt mai puțin convingătoare sau se dovedesc a nu fi pe deplin accesibile, pot fi studiate
bune practici care sunt bine documentate. Există astfel de documente în majoritatea țărilor.32 Deși unele
dintre acestea nu sunt publicate în întregime, de obicei, companiile pot fi contactate și sunt dispuse să își
împărtășească experiența în cadrul unor evenimente și/sau să primească vizitatori pentru a le face o
demonstrație cu privire la ceea ce au dezvoltat.
Rolul antrenorilor de învățare digitală în acest caz este acela de a întocmi acest portofoliu de bune practici,
de a fi la curent cu principalele caracteristici ale celor mai importante și de a construi o rețea cu
reprezentanții acestor practici, astfel încât formatorii să poată fi îndrumați către colegii relevanți implicați
în aceste proiecte, dacă este necesar. Acest lucru va face accesibilă o rețea mult mai extinsă decât cea pe
care formatorii ar putea-o crea și menține de unii singuri.
De asemenea, antrenorii pot valorifica și utiliza cunoștințele despre aceste practici furnizându-le
publicului, fie realizând prezentări rezumative și postându-le pe principalele conturi de social media ale
rețelei, fie organizând evenimente, fie oferind consultanță 1:1.
În concluzie, și în acest caz, acceptarea este posibilă numai dacă individul descoperă avantajele și
beneficiile pe care le prezintă pentru el însuși sau pentru părțile sale interesate. Deja aici, având în vedere
abordarea diferită, putem vorbi de o schimbare culturală care necesită timp și experiențe de învățare din
partea participanților.
Mai mult decât atât, formatorului îi revine sarcina de a intervieva persoanele din care se vor compune
echipele de proiect responsabile cu implementarea obiectivelor-cheie și de a numi alte părți interesate.
Astfel, conceptul de participare definit anterior poate fi adaptat în mod individual pentru a sprijini cât mai
bine dezvoltarea organizațională.
Subprocesul 4: Definirea, implementarea și experimentarea misiunii de lucru
Obiectivele acestui subproces sunt următoarele





analizarea în detaliu a nevoilor de învățare și a condițiilor generale concrete ale grupului de
învățare țintă
definirea modalităților de învățare, a obiectivelor învățării și a conținutului învățării pentru
mijloacele media de învățare digitală
proiectarea unui mijloc media de învățare digitală
planificarea activităților de dezvoltare a mijloacelor media de învățare digitală

După validarea cu succes, se formulează sarcini de lucru concrete pentru obiectivele intermediare
prioritizate. Însă, înainte de a începe elaborarea efectivă a unei strategii privind domeniul de învățare,
32

În Germania, portalul E-Qualification conține peste 100 de bune practici privind Învățarea Digitală în formarea inițială și
continuă, care au fost aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și de comunitatea celor implicați în proiectele pilot în cadrul
cărora au fost dezvoltate aceste practici. https://www.qualifizierungdigital.de/de/equalification-2020-5637.php
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formatorul se va ocupa de definirea ordinii de lucru. Astfel se pun bazele unei relații de încredere cu toate
părțile implicate, întrucât, în interesul transparenței, așteptările și domeniul de aplicare al misiunii trebuie
discutate deschis, termenul de realizare și costurile stabilite fiind fixe, domeniul de aplicare rămânând
variabil.
Persoanele de contact care au autoritatea să clarifice mandatulul sunt factorii de decizie relevanți, cum ar
fi maiștrii, superiorii ierarhici, responsabilii de buget și echipa de proiect. În țări precum Germania,
comitetele de întreprindere au, conform legii, dreptul de a fi informate cu privire la orice inițiativă de
formare, iar avizul lor este necesar pentru mai multe măsuri, de exemplu, cele care presupun colectarea
și prelucrarea datelor personalului. Următoarele întrebări s-au dovedit a fi utile:






Cum se stabilește dacă misiunea de lucru a fost realizată cu succes (criteriu de succes)?
Ce beneficiu pe termen lung se așteaptă de la misiunea de lucru (scop)?
Ce s-a obținut la finalul misiunii de lucru care nu există încă (rezultat)?
Ce trebuie realizat urgent, dacă este posibil și fezabil (priorități)?
Cine ar trebui să fie informat și implicat în misiunea de lucru (părțile interesate)?

Acest lucru îi permite formatorului să descopere posibilele intenții ale fiecăruia. Datorită noului său rol, ar
fi, de asemenea, benefic să se clarifice rolul formatorului în acest subproces:





Care sunt așteptările față de formator?
Care sunt limitele responsabilității?
De ce fel de sprijin are nevoie grupul de învățare? (facilitare, recomandări, informații, etc.)
Ce concepte sunt cele mai potrivite pentru a descrie rolul formatorului (de exemplu, manager de
criză, motivator, îngrijitor, strateg, producător, mentor)?

Aceasta va ajuta la contracararea cât mai din timp a unor eventuale probleme de atribuire a
responsabilității, iar responsabilitățile vor putea fi împărțite între membrii echipei de proiect. În cel mai
bun caz, există o persoană responsabilă pentru conținutul tehnic și decizii, de exemplu, șeful
departamentului atunci când este vorba de procesele de inițiere sau departamentul de resurse umane
atunci când este vorba de dezvoltarea managementului. În plus, este nevoie de colegi care să sprijine
analiza, conceperea și implementarea.
Posibili candidați sunt personalul din cadrul departamentului de dezvoltare a personalului pentru
conceptele didactice, al departamentului de marketing sau IT pentru execuția grafică și implementarea
tehnică a mediilor digitale. O altă posibilitate ar fi implicarea angajaților sau a stagiarilor în producția
resurselor media. Proiectul educațional „KFZ4me” a demonstrat că participarea conduce atât la
dezvoltarea personală, cât și la dezvoltarea organizațională. Pe de o parte, cei care învață învață pregătind
conținutul învățării. Pe de altă parte, mediile digitale sunt produse de către cei care învață, care, la rândul
lor, își dezvoltă competențele media.
Primul pas în dezvoltarea unei strategii privind domeniul de învățare este o interacțiune intensivă cu grupul
țintă de învățare. Abia apoi are sens să ne gândim la dezvoltarea tehnică. Nu orice soluție tehnică este
potrivită pentru problemele și nevoile grupului țintă de învățare. De exemplu, materialele instructive video
cu sunet sunt inadecvate pentru mediile de lucru zgomotoase. O soluție posibilă este realizarea de
materiale video fără sunet. În mod similar cu filmele mute, imaginile trebuie să transmită mesajele și să fie
autoexplicative. În filmele mute, acest lucru se realiza prin mișcări teatrale, gesturi exagerate și dialoguri
redate pe panouri de text. În prezent, sunt la modă animațiile cu „inserții de text” care transmit cunoștințe.
Totuși, cunoașterea tehnologiei de realizare a animațiilor are sens doar atunci
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când a fost înțeles mediul grupului țintă de învățare.
„Profilul grupului țintă de învățare” adaptat servește ca instrument de lucru care ajută la analizarea
tipologiei celor care învață.
Profilul grupului țintă de învățare
Cine face parte din grupul țintă? Care sunt dificultățile de învățare?

Ce împiedică învățarea?
de exemplu, dificultățile întâmpinate în timpul
învățării

Caracteristici sociodemografice
de exemplu, pregătirea profesională,
vârsta, internaționalitatea

Care sunt obiectivele învățării?

Ce anume sprijină învățarea?
de exemplu, dorințele, motivația de învățare

Trăsături psihologice
de exemplu, trăsături de
personalitate, comportament

Sistem de sprijin
de exemplu, profesori, inițiative
de învățare digitală
Cum este organizată învățarea?

Care este atitudinea față de mediile
digitale?

de exemplu, situația de învățare, rolul și sarcinile în actul
de învățare, măsurarea rezultatelor învățării

Deviza legată de învățare?

III.: Profilul grupului țintă de învățare
Chiar dacă efortul necesar pentru analiză pare mare, acesta poate contribui la evitarea erorilor și la
reducerea riscurilor. Dacă se descoperă o inconsecvență după realizarea materialului media, modificarea
este anevoioasă și mult mai costisitoare.
La nivelul procesului în echipă, implicarea intensă a grupului țintă de învățare ajută la obținerea unui
consens și la luarea deciziilor. În plus, acest lucru oferă posibilitatea de a verifica ipotezele privind
obiectivul cheie (a se vedea subprocesul 3), în special nevoile și ce anume se oferă.
Apoi, este util să se analizeze „parcursul de învățare al grupului țintă de învățare”. La fel ca în cazul
planificării seminarului, trebuie stabilite obiectivele și conținutul învățării. În plus, este necesar să se pună
accentul pe activitatea grupului țintă de învățare, deoarece învățarea digitală este într-o mai mare măsură
integrată în muncă și autoorganizată.
Următoarele întrebări pot ajuta la identificarea oportunităților de învățare ale grupului țintă:






Când învață grupul țintă de învățare?
Ce învață grupul țintă de învățare?
Unde și cu cine învață grupul țintă de învățare?
Care este sarcina grupului țintă de învățare în procesul de învățare?
Care sunt obiectivele și conținuturile învățării?
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Ce fel de interacțiune există cu mediile digitale (de exemplu, informare, coordonare, cooperare)?
Care sunt limitările și obstacolele întâmpinate în cadrul evenimentului de învățare (de exemplu,
nefuncționalitatea rețelei, volumul, barierele lingvistice)?
Care sunt experiențele pozitive și negative ale învățării?
Ce soluții, idei și îmbunătățiri există?
Parcursul de învățare al grupului țintă de învățare ____
Evenimente de
învățare

Când, unde și cu cine va
învăța?
Ce anume atribuții are

Sarcinile grupului
grupul țintă de învățare în
țintă de învățare
cadrul companiei?
Obiectivele
învățării

Care sunt obiectivele
învățării?

Conținuturile
învățării

Care sunt conținuturile
învățării?

Mediile digitale

Cum are loc o interacțiune
tehnică?

Experiențe

Care sunt experiențele
pozitive și negative avute
cu diverse media?

Resurse

Ce idei și alt potențial de
dezvoltare există?

III.: Parcursul de învățare
Învățarea digitală aduce cu sine oportunități, dar și o responsabilitate sporită a celor care învață în ceea ce
privește procesul de lucru.
Prin urmare, elementele parcursului de învățare trebuie să fie reflectate în criterii de acceptabilitate a
procesului de învățare. Atunci când ia în considerare limitările, formatorul va acorda o atenție deosebită
atitudinii de „transă” față de problemă (subprocesul 1). Criteriile de acceptabilitate pot contribui la
contracararea acestor obstacole identificate pe termen lung.
Modelul SCAMPER este o altă abordare care vă poate ajuta să găsiți idei și propuneri de optimizare pentru
o problemă legată de domeniul de învățare. Este similar cu gândirea specifică proiectării; totuși, se
concentrează mai mult pe procesul de găsire a unor soluții neobișnuite și creative la probleme, dar și de
idei inovatoare. Cele șapte tehnici SCAMPER sunt:


Substituire: Găsiți o parte a conceptului dvs. de învățare pe care ați putea să o înlocuiți cu un mijloc
media digital, dacă ar duce la îmbunătățiri, cum ar fi creșterea eficienței. Acest lucru vă va ajuta să
testați care alternativă funcționează mai bine, la fel ca în cazul unui proces de încercare și eroare.
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Combinare: Adesea, domeniul învățării nu are nevoie de ceva complet nou, deoarece soluția există
deja. Combinând mediile digitale cu învățarea față în față, domeniul învățării va fi mai eficient.



Adaptare: Uneori, un mediu digital care funcționează într-un domeniu de învățare poate fi folosit
ca bună practică pentru a rezolva o altă situație de învățare dificilă.



Modificare: Modificați un aspect al situației dvs. prin amplificare și vedeți dacă vă oferă o nouă
perspectivă sau dacă aduce un plus de valoare. Acest lucru vă va ajuta să vă dați seama care parte
a conceptului dvs. de învățare este cea mai semnificativă.



Poziționare: Această tehnică este foarte asemănătoare cu „adaptarea”. Cu toate acestea, ea
presupune luarea unui concept de învățare existent și utilizarea lui într-un mod diferit de cel
pentru care a fost conceput inițial.



Eliminare: Eliminarea este în concordanță cu tehnicile Lean și Six Sigma, constând mai precis în
eliminarea risipei din conceptul de învățare.



Inversare: Inversează orientarea făcând lucrurile complet pe dos și în mod contrar scopului lor
inițial pentru a vedea domeniul învățării dintr-o altă perspectivă.33

În plus, este important să se țină cont de criteriile de acceptabilitate pentru a proiecta o resursă media
digitală ușor de utilizat. Este important ca înainte de a începe proiectarea media să vă familiarizați cu
următoarele criterii:

33

Thinking Methods: SCAMPER (ideaconnection.com)
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Criteriu de
acceptabilitate

Întrebare de reflecție

Exemplu

Adaptabilitate

În ce măsură ar trebui ca cei Muncitorii ar trebui să fie capabili să completeze și
care învață să poată modifica să adapteze ei înșiși documentația tehnică pentru
singuri conținutul învățării? a le fi de ajutor noilor colegi în instruirea inițială.

Comportamentul
utilizatorului

Cât de des și în ce situații ar Într-o unitate de producție, lucrătorii semicalificați
trebui ca utilizatorii să poată ar trebui să fie capabili să remedieze în mod
accesa informațiile?
independent defecțiuni produse la mașini cu
ajutorul unor instrucțiuni de lucru digitale.

Schimbare

Cât de des se schimbă
conținutul?

În cazul unei linii de producție, instructajul privind
siguranța industrială are loc o dată pe an și se
schimbă doar puțin.

Inteligibilitate fizică

Există bariere fizice în calea
învățării?

Într-o unitate de producție, nivelul de zgomot
este, de regulă, ridicat. Din acest motiv,
materialele video explicative trebuie să fie
realizate fără sunet și să fie doar vizuale.

Fiabilitate

Cât de exacte sunt
informațiile care alcătuiesc
conținutul învățării?

În cadrul departamentului juridic al unei companii,
avocații sunt informați cu privire la modificările
legislative printr-un buletin informativ. Conținutul
trebuie să fie corect. Suplimentar, se organizează
un webinar pentru a avea certitudinea că toată
lumea a înțeles corect ce era de înțeles.

Transferabilitate

Cât de adaptabil trebuie să
fie conținutul la nevoile
diferitelor grupuri țintă de
persoane care învață?

Operatorii ar trebui să lucreze la aceleași
standarde, însă se bazează pe condiții
educaționale prealabile diferite, de care trebuie să
se țină seama la asigurarea instruirii.

Ill: Criterii de acceptare a materialelor video explicative34
Pe scurt, caracteristicile referitoare la calitate descriu modul în care aplicația ar trebui să funcționeze
(tehnologia). Este o combinație între cerințele tehnice și grupul țintă de învățare. Descrierea tehnică este
completată cu o schiță de proiectare pe baza căreia se va construi un prototip. În funcție de tipul de
aplicație, de scopul schiței de proiectare și de maturitatea grupului țintă de învățare, procedura diferă
(organizarea).

34

Adaptat după „Qualitätsmerkmale ISO 9126”
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Schiță de proiectare

Descriere cu precizarea scopului

Povestire,

Descrierea funcției unei soluții în vederea obținerii unui feedback
inițial („modul de funcționare a prototipului”) prin povestire sau joc
de rol

joc de rol, citire cu voce tare
Scenariul vizual (“Storyboard”)
(capitolul: producție media)

Derivat din povestire; schițare pentru a verifica inteligibilitatea și
claritatea conținutului învățării („modul în care arată prototipul”)

Conceptul stilistic

Drafturi pentru definirea elementelor grafice (de exemplu, font,
culoare, butoane, integrarea link-urilor)

Manuscris

Structurarea și elaborarea conținutului auditiv

(capitolul: podcast)
Ill: Proceduri de elaborare a schițelor de proiectare pentru materialele video explicative35
Schița de proiectare contribuie la transparență și poate fi utilizată în scopuri de evaluare. Grupul țintă de
învățare poate utiliza diferitele prototipuri pentru a oferi feedback direct echipei de proiect, astfel încât
resursa media digitală să poată fi adaptată și optimizată, dacă se consideră necesar. Acest lucru reduce
probabilitatea de greșeli în realizarea resursei media digitale.
Metoda de evaluare Descriere și scop
Sondaj online

feedback rapid din partea celor care învață efectiv cu privire la o resursă media
digitală („buton de feedback”)

Sondaj online

chestionar pe care grupul țintă de învățare îl poate completa pe Internet pentru a
oferi feedback

Monitorizare

observarea mediului de învățare al unui grup țintă de învățare

Focus grup

cu ajutorul discuțiilor de grup, pot fi identificate și centralizate dorințele grupului
țintă de învățare

Ill: Metode de evaluare a schiței de proiectare pentru materialele video explicative36
Rezumând, cel de-al patrulea subproces clarifică ceea ce se dorește să se realizeze cu ajutorul mediului
digital și modul în care cei care învață pot realiza acest lucru. Prin utilizarea instrumentelor de analiză, sunt
acum disponibile toate informațiile necesare pentru a formula un obiectiv intermediar eficient. Detaliile
privind procesul de producție media sunt explicate în cuprinsul capitolului 4 (utilizarea mijloacelor media
în învățarea prin muncă (WBL).

35 Vogel,

J.; Schuir, J.; Thomas, O.; Teuteberg, F. (2020): Design and testing of a virtual reality application to support prototyping in design
thinking processes. HMD Practice of Business Informatics 57. p. 432-450. Accesată în data de 26.03.2020
36 https://www.usability.de/leistungen/methoden.html
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Un obiectiv de acțiune este un subobiectiv util și acceptabil care poate fi atins până la un anumit moment
în timp, dacă se respectă condițiile cadru. Datorită caracterului său concret, fiecare obiectiv de acțiune
este măsurabil și validabil. În mod ideal, concretizarea include diverși indicatori care servesc la
monitorizarea și evaluarea sistematică a progresului proiectului. Obiectivele de acțiune includ, de
asemenea, cerințe tehnice concrete cu criterii de acceptare.37 Totuși, modalitatea de implementare este
negociabilă și trebuie discutată în cadrul echipei de proiect.
În consecință, echipa de proiect are nevoie de suficiente informații pentru a putea evalua efortul, valoarea
și tacticile pe care le implică implementarea obiectivului de acțiune. Prin urmare, ar fi util ca obiectivele
de acțiune să fie supuse la puțini factori de influență externi, cum ar fi livrările externe. Echipa de proiect
este responsabilă pentru realizarea obiectivului intermediar. Pentru realizarea obiectivelor de acțiune
există una sau mai multe persoane care își asumă responsabilitatea pentru implementare. În cel mai bun
caz, obiectivele de acțiune sunt planificate în așa fel38 încât să fie posibilă o evaluare periodică a mediului
digital și o reflecție a echipei39. Experiența legată de dezvoltarea de software utilizând metoda SCRUM a
dovedit că o perioadă maximă de patru săptămâni este cea mai bună modalitate de a promova dezvoltarea
persoanelor, a echipelor și a mediilor digitale. Prin urmare, pentru fiecare întâlnire de planificare,
formatorul va avea sarcina de a planifica modalitățile de reflecție.
Arta echipei de proiect constă în găsirea unei selecții adecvate de obiective intermediare, pe lângă
definirea viziunii specifice grupului țintă. În mod ideal, începem cu cele mai puțin riscante, după care
folosim cunoștințele experiențiale ca resursă pentru a aborda obiective intermediare mai complexe și mai
incerte. De asemenea, se va face o distincție între abordarea imediată a obiectivelor urgente și găsirea de
timp și stabilirea unui calendar pentru a lucra la obiectivele importante. Misiunile de lucru urgente se
caracterizează prin faptul că își pierd sensul în viitorul apropiat, de exemplu din cauza termenelor limită, a
întreruperilor apărute sau a unor factori de risc care pot fi evitați în scurt timp.
Un exemplu de misiuni de lucru urgente ar putea fi găsirea unei soluții de urgență la pierderea școlarizării
profesionale pentru practicanți pe durata pandemiei cauzate de coronavirus. În această situație de criză,
compania trebuie să găsească o soluție rapidă și pragmatică pentru ca formarea ca instruire teoretică să
poată continua, în condițiile în care, de regulă, aceasta nu face parte în mod normal din învățarea în cadrul
companiei. Cu toate acestea, s-ar putea aprecia că astfel de planuri de rezervă pentru situații de urgență
ar trebui să constituie o parte permanentă a sistemului de învățare pe viitor. Astfel, această soluție de
urgență ar putea avea drept rezultat un nou obiectiv intermediar pentru îmbunătățirea sistemului de
învățare în ansamblu.
În schimb, puteți reacționa la misiuni de lucru importante într-o manieră atentă. Trebuie să aveți în vedere
că acestea au o influență puternică asupra îndeplinirii obiectivelor și, ca atare, necesită o atenție deosebită.
În cadrul proiectului CoDiCLUST, introducerea unui LMS a fost adesea considerată de către partenerii de
proiect ca fiind un obiectiv intermediar important pentru a crea o bază solidă pentru infrastructura de
învățare digitală care poate fi utilizată în mod flexibil în cadrul fazei de organizare.
Formatorului îi revine sarcina de a discuta cu membrii despre organizare atunci când se elaborează foaia
de parcurs. Aceasta este și ultima etapă a elaborării strategiei centrate pe oameni: organizarea.
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Odată ce este clar care este grupul țintă al învățării (oamenii) și cum va fi utilizat mediul digital
(tehnologia), mai trebuie clarificat: Cum poate fi produs în mod eficient și concret mediul digital?
În acest context, se cuvine a fi menționat faptul că depinde de companie cum și în ce formă este elaborată
și implementată strategia. În companiile mai mici este foarte posibil ca foaia de parcurs să fie elaborată cu
un grup mic care să reprezinte întreaga companie și să fie implementată în comun, după aprobarea de
către factorii de decizie.
În cadrul IMM-urilor mai mari, poate fi mai eficient să se elaboreze strategii individuale privind domeniul
învățării, în colaborare cu departamente individuale sau unități, cum ar fi cele responsabile pentru inițierea
angajaților și instruirea și formarea profesională continuă. Implementarea strategiei se realizează apoi în
cooperare cu actorii-cheie din departamentele individuale, dacă este cazul, cu sprijinul unităților de
dezvoltare a resurselor umane și/sau al tehnicienilor specializați în procesul de lucru respectiv sau chiar în
producția de medii digitale.
Având în vedere acest lucru, este important ca formatorul să cunoască bine organizația și ca distribuția
rolurilor să fie clară. Factorilor de decizie le revine atribuția de a stabili prioritățile, după consultarea
grupurilor de învățare. Desigur, formatorul poate ajuta la stabilirea priorităților și ar trebui să aibă în
vedere prioritățile între discipline și subiecte și să intervină, în consecință, dacă strategia generală este
perturbată sau influențată de sensibilități individuale.
Strategia elaborată nu este așadar un document de lucru, ci un angajament66 asumat de către toate părțile
interesate. Cu toate acestea, un angajament nu este o promisiune că foaia de parcurs elaborată se va
concretiza întocmai. Este întotdeauna un instantaneu. Prin angajament, înțelegem că ne putem baza că
cei implicați și cei responsabili vor face tot posibilul pentru a realiza obiectivele orientative și intermediare
definite. Într-un proces de schimbare organizațională, nu există niciodată o procedură sută la sută
previzibilă și planificabilă, din cauza numeroaselor necunoscute care apar doar în procesul de lucru. De
asemenea, promiterea unei livrări la timp ar afecta procesul de cooperare și învățare al angajaților, aste
fiind exact ce presupune dezvoltarea organizațională.
Prin urmare, este mai logic ca procedura să fie planificată în mod realist, ținând cont de stadiul actual al
cunoștințelor, și să fie apoi adaptată în mod regulat (subprocesul 6). Formatorului îi revine sarcina de a
evalua împreună cu participanții ce s-a realizat și ce situații neprevăzute s-au întâmpinat, precum și de a
găsi o procedură adecvată pentru a face față în cel mai bun mod posibil condițiilor cadru modificate. În
plus, formatorul moderează sesiunile de reflecție privind dezvoltarea echipei și oferă coaching individual.
În cazul în care participanții nu își pot asuma un angajament din cauza unor obstacole, pericole sau temeri,
formatorul trebuie să discute, să atenueze sau să elimine problemele, iar apoi să consemneze un
angajament comun și să îl comunice conducerii.
Elaborarea unei foi de parcurs este în același timp o măsură de consolidare a competențelor, întrucât
domeniul de învățare trebuie să fie explorat în detaliu și trebuie să existe o comunicare intensivă între
multe persoane relevante atunci când se efectuează planificarea. Această analiză intensivă a
oportunităților, riscurilor, abordărilor și ierarhiilor de obiective reprezintă un factor de succes pentru
procesul de schimbare și îi ajută pe toți cei implicați să înțeleagă mai bine detaliile, precum și logica
generală a procesului respectiv.
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Extras din profilul rolului de trainer
● Trainerul creează un cadru pentru clarificarea sarcinilor și a rolurilor și facilitează un
angajament comun din partea tuturor participanților la proiect.
● Trainerul îi invită pe cei implicați să participe, promovează cooperarea comună, încurajează
reflecția și sprijină consolidarea competențelor.
● Trainerul acționează ca un consultant de proces, concentrându-se pe sprijinirea procesului
pentru a clarifica dezacordurile, fără a ține cont de rolul său de expert consultativ pe care îl
poate avea în alte părți ale procesului (de exemplu, în procesul de producție media).
● Trainerul acceptă diferite moduri de gândire și promovează noi abordări pentru a găsi o
poziție comună în calitate de echipă de proiect (consultanță în cadrul procesului).
● Trainerul furnizează oferte concrete de ajutor și consiliere pentru a însoți dezvoltarea
organizațională în cel mai bun mod posibil și pentru a obține rezultatul dorit (consultanță de
specialitate).
Subprocesul 5: Reflectarea și evaluarea sarcinii de lucru
În faza următoare, se creează magia dezvoltării organizaționale, care poate fi descrisă de spirala
de învățare a lui Stahl.40 Controlul empiric al procesului creează un proces iterativ, incremental.
Astfel, experiențele de învățare se întorc direct în procesul de lucru al dezvoltării organizaționale.
Acest efect este, de asemenea, scopul fazei 5: reflectarea, transferul și comunicarea misiunii. În
cursul acesteia, trainerul utilizează mijloacele auxiliare de lucru "revizuirea proiectului" și
"retrospectiva proiectului".
"Nu se învață din experiență, ci din reflectarea experienței." (John Dewey)
Calea către o lume a învățării digitale este marcată de elaborarea și implementarea strategiei.
Ambele sunt interdependente, iar puntea de legătură între cele două domenii de activitate este
un proces sistematic de reflecție.
Asemănător unui sistem de navigație, construirea strategiei necesită o examinare reflexivă a
punctului de plecare (unde ne aflăm?), destinația dorită (unde vrem să ajungem?) și mijloacele
de atingere a obiectivului (cum ajungem acolo într-o anumită perioadă?). Dacă ne aflăm pe drum
și strategia este pusă în aplicare, avem nevoie de o revizuire periodică a locației actuale (unde ne
aflăm în prezent?) și a fondurilor utilizate până în prezent (de ce am avut nevoie până acum?).
Această abordare iterativă a țintei dorite are două avantaje. Pe de o parte, servește
managementului riscurilor pentru a ajunge la destinația dorită folosind mijloacele disponibile,
pentru a identifica din timp posibilele obstacole și pentru a dezvolta noi soluții ("fail cheap!"). În
al doilea rând, reflecția servește ca forță motrice în care experiența ca resursă alimentează
elaborarea strategiei și, astfel, accelerează punerea în aplicare a strategiei. În cursul acesteia,
stagiarul trebuie să încurajeze următoarele procese de reflecție.
____________________________
40

Stahl, T. Nyhan, B.; d'Aloja, P (1993).: The learning organisation, biroul ADAPT, Bruxelles.
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Revizuirea proiectului
În primul rând, este necesar să se aloce ceva timp pentru "revizuirea proiectului" pentru a
examina cât de satisfăcătoare este învățarea ca rezultat al grupului țintă de învățare:
● Este acceptat de către grup?
● Suportul digital acoperă nevoile de învățare?
● Care este raportul dintre fondurile investite și realizările reale?
Cheltuielile utilizate (intrări) și succesul real de învățare al grupului țintă de învățare (ieșiri) sunt
factorii esențiali de succes ai mediului digital. În acest scop, controalele grupului țintă de învățare
au fost luate în considerare în procesul de proiectare pentru a înregistra sistematic calitatea
suportului digital momentul implementării.
După ce a fost implementat mediul digital, trebuie evaluat rezultatul real al învățării. Trainerul
inițiază un proces de evaluare în care, împreună cu grupul țintă de învățare, se analizează dacă
mediul digital selectat își îndeplinește scopul. Pe lângă controlul tradițional al obiectivului de
învățare (în ce măsură au fost atinse obiectivele de învăţare?), experiența de învățare a mediului
digital ar trebui să fie, de asemenea, evaluată (cât de satisfăcătoare este utilizarea mediului
digital?).
Această evaluare este importantă pentru a măsura efortul și randamentul învățării. Chiar și cu o
proiectare și un sistem de navigare, obiectivele de învățare dorite pot fi atinse cu un anumit efort,
probabil crescut.
Cu toate acestea, aceste eforturi au un efect direct asupra învățării, în special asupra socializării
media. În experiența de învățare, angajatul realizează experiențe individuale prin interacțiunea
cu media digitală.
În consecință, socializarea cu mediile digitale trebuie privită și evaluată (ce face media oamenilor
și invers?).
● Lucrul cu acest mediu specific sporește competența generală a cursanților în domeniul media?
În ce fel?
● Care sunt competențele transferabile?
● Crește competența nu numai în ceea ce privește utilizarea mijloacelor de comunicare, ci și
planificarea și producția de mijloace de comunicare?
Această discuție este necesară pentru ca trainerul să afle mai multe despre criteriile de acceptare
pentru sarcinile ulterioare. În acest context, este, de asemenea, necesar să se evalueze impactul
ulterior pe care îl are mediul digital asupra grupului țintă de învățare (rezultate).
În cadrul acestei experiențe, emoțiile de situație joacă un rol central, deoarece ele sunt motorul
acțiunilor noastre (cum este perceput mediul digital de către angajat?). De exemplu, acest lucru
determină cât de dornici și eficienți sunt angajații să învețe cu ajutorul mediilor digitale.
Experiențele sunt stocate în legătură cu o emoție în creier sub formă de memorie și ne
influențează atenția, judecățile și comportamentul. Acest lucru este valabil mai ales în cazul
experiențelor negative. Chiar dacă bogăția de experiențe este rafinată continuu în timp, sfera de
activitate inițial mică are o influență semnificativă asupra dezvoltării generale și pe termen lung
a personalului. Din acest motiv, experiența de învățare trebuie să fie luată în considerare la fel de
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bine ca și obiectivul de învățare. Experiența de învățare include experiența înainte de utilizare, în
timpul utilizării (utilizare) și după aplicare.

Experiență de învățare
Idei, așteptări și
preconcepții despre
mediul de învățare
digital

Utilizare
Satisfacție, eficacitate,
eficiență în utilizarea
mediului de învățare
digital

Experiențe și emoții
după utilizarea mediului
digital

III: Experiența de învățare și impactul asupra rezultatului învățării
Analiza proiectului ajută la identificarea aspectelor esențiale ale experienței de învățare și la
influențarea acesteia în consecință (subprocesul 4; a se vedea "profilul de învățare" și "parcursul
de învățare"). Cu ajutorul acestor ajutoare de lucru, ideile, așteptările și prejudecățile grupului
țintă de învățare pot fi surprinse în cea mai mare parte. Utilizabilitatea experienței de învățare
poate fi influențată de feedback-ul direct al grupului țintă de învățare.
Datorită iterațiilor, feedback-ul devine din ce în ce mai concret și se apropie în mod ideal de starea
dorită (subprocesul 4; a se vedea "schița de proiectare"). Cu ajutorul evaluării, experiențele și
emoțiile pot fi determinate după utilizarea suportului digital (subprocesul 4; a se vedea "metode
de evaluare").
În cele din urmă, este încă o dată clar că o abordare agilă este utilă din motive de eficiență și de
asigurare a calității. Abordarea promovează astfel sarcina de a îndeplini obiectivele reale de
învățare. În evaluarea finalizării proiectului, trebuie să se acorde o mare importanță și etapelor
de referință pentru ca procesul de dezvoltare și experiențele de învățare să fie transparente. În
acest punct, trebuie menționat faptul că întreținerea suportului digital (operațiuni) nu este
preluată de trainer, ci, în cel mai bun caz, are loc direct în câmpul de învățare.
Retrospectiva proiectului
În plus, trainerul ar trebui să reflecteze asupra impactului asupra competențelor transdisciplinare
ale participanților la proiect și asupra procesului echipei de proiect prin utilizarea „retrospectivă
a proiectului”, în care el sau ea reflectă cursul proiectului împreună cu membrii proiectului:
● În ce măsură au evoluat indivizii și echipa de proiect? Cine a contribuit cu ce?
● A crescut capacitatea de autoorganizare?
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● Este grupul mai bine pregătit să își identifice nevoile de învățare?
● Este mai bine pregătit pentru a produce medii digitale mai bune?
Autoorganizarea și angajamentul sunt cuvintele magice în vremuri de învățare digitală. Activitatea
de proiect comun creează un cadru ideal pentru dezvoltarea reflexivității, a forței de inovare și a
abilităților de luare a deciziilor. Trainerul creează un spațiu în cadrul unei sarcini de lucru pentru
această formare de competențe.
Retrospectiva proiectului are ca scop crearea unei analize constructive, de încredere și deschise
a echipei de proiect pentru a învăța din experiențele trecute și de a îmbunătăți cooperarea pentru
obiectivele sau sarcinile de lucru viitoare. Trainerul organizează întâlnirea după încheierea unei
iterații sau după finalizarea proiectului. Retrospectivele bune ale proiectelor promovează
încheierea pozitivă a unui pas de dezvoltare. Pe de altă parte, retrospectivele proiectelor prost
executate și moderate pot fi inutile și exhaustive. Trainerii își asumă rolul de moderator.
Retrospectiva proiectului este un proces de colaborare între toți participanții. Din acest motiv,
toți participanții la proiect identifică ce a mers bine în procesul de lucru și ce ar putea fi
îmbunătățit. Între timp, s-au discutat idei care cresc productivitatea lucrărilor de proiect. În plus,
zonele de conflict sunt identificate și abordate, obstacolele sunt descoperite și rezolvate, iar
comunicarea este îmbunătățită. Pentru aceasta scop, trainerul discută lecțiile învățate împreună
cu echipa de proiect și prioritizează acțiunile și măsurile utile. Scopul general al retrospectivei
proiectului este dezvoltarea echipei sub forma spiritului de echipă, structurii și angajamentului
membrilor echipei.
În general, succesul unei retrospective a proiectului este măsurat prin implicarea participanților
la proiect. În consecință, problemele ar trebui să fie relevante pentru toată lumea, iar discuțiile ar
trebui să vizeze întreaga echipă și nu indivizi. Toate celelalte subiecte care privesc doar anumite
grupuri de persoane sau indivizi, trainerul rezervă o dată separată. Rezultatul retrospectivei
proiectului este o listă de măsuri fezabile care îmbunătățesc procesul proiectului și munca în
echipă. Ca urmare, retrospectiva proiectului este un cadru pentru demonstrarea, discutarea și
dezvoltarea în comun a abordărilor de optimizare. Trainerul se asigură că retrospectiva
proiectului are loc fără activitate agitată și în formă regulată.
Cu ajutorul retrospectivei proiectului, experiența este recunoscută. Reflecția este primul pas în
procesul de învățare integrată în muncă pentru a transforma experiența în cunoaștere. După
transformare, urmează documentarea și comunicarea constatărilor. Aceste experiențe pot fi
încorporate în procesul de lucru, prin care atât competența media, cât și competențele
interdisciplinare ale participanților la proiect sunt instruite și extinse.
Toate aceste aspecte ale dezvoltării personalului, desigur, au un impact asupra organizației
(impacte), cum ar fi structurile, procesele și cultura. În consecință, experiențele de învățare
realizate curg direct în procesul organizațional de schimbare în interacțiunea cu media și în
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activitatea de proiect. În consecință, trainerul trebuie să evalueze la ce contribuie sarcina de lucru
în organizație (ce influență are asupra structurilor, proceselor și culturii organizației?). Acest tip
de reflecție contribuie la dezvoltarea organizațională (subprocesul 6).
Următoarele metode pot fi utilizate pentru retrospectivele proiectelor:

III: Stop-Less-Keep-More-Start
În concluzie, dezvoltarea organizațională înseamnă o dezvoltare consecventă a personalului și
viceversa; procesele de dezvoltare a personalului au ca rezultat noi forme de organizare în
procesul de muncă. Acest lucru creează o spirală de învățare care contribuie la dezvoltarea
incrementală a individului și a întreprinderii. Sintagma "puterea obișnuințelor" clarifică acest
lucru. Oamenii au tendința de a repeta deciziile chiar și atunci când condițiile se schimbă.
Potrivit acesteia, comportamentul trecut este un bun predictor al comportamentului viitor.
Obiceiurile necesită puțină atenție deoarece sunt declanșate spontan de o situație. Prin urmare,
este adesea dificil să se schimbe procesele inconștiente. De obicei, motivația nu este suficientă
pentru a crea noi rutine. Este nevoie de timp, de antrenament, încurajare și sprijin pentru a învăța
un nou comportament.
Misiunea de transfer a trainerilor constă așadar în comunicarea rezultatelor imediate și în cel mai
bun caz sprijinirea acestora cu elemente de marketing. În plus, trainerului îi revine și sarcina de a
transfera consecințele indirecte pentru a promova procesul de dezvoltare organizațională
(subprocesul 6). În procesele de reflecție ghidată, feedback-ul și cultura de eroare a organizației
sunt modelate în mod durabil și sunt dezvoltate competențe interdisciplinare pentru lumea
învățării digitale.Printre acestea se numără și autoorganizarea, angajamentul, reflectivitatea,
munca în echipă, puterea de inovare și luarea deciziilor. Acestea merg mână în mână cu valorile
agile: responsabilitate, concentrare, curaj, respect și deschidere.
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Dezvoltare organizațională
Dezvoltarea personalului
Satisfacerea
nevoilor de
învățare ale
grupului țintă

Dezvoltarea
aptitudinilor
hard și soft competențe
individuale

Dezvoltarea
competențelor
media

Adaptarea
structurii,
proceselor și
culturii Organizația
digitală de
învățare

III: Dezvoltarea personalului și dezvoltarea organizațională
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Subprocesul 6: Transferul și elaborarea unei strategii de urmărire
Trainerul are un crez: Înțelege trecutul, analizează prezentul și modelează viitorul.
După ce rezultatul învățării a fost asigurat de calitate, ordinea de lucru a fost evaluată și munca
în echipă reflectată, trecutul a fost reluat și status quo-ul este înregistrat și acum poate fi stabilit
cu privire la viziunea dorită sau condițiile reale. În cadrul subprocesului, dezvoltarea
organizațională este, prin urmare, mai mult proeminentă.
În general, sunt două moduri de a dezvolta o strategie de urmărire. Pe de o parte, trainerii
împreună cu grupul de lucru evaluează rezultatele învățării pentru a transfera experiențele de
învățare și bunele practici către alte domenii de învățare. Rezultatele învățării, care, de obicei,
sunt disponibile doar la sfârșitul proiectului, sunt comunicate ca grup țintă de învățare. De
asemenea, lecțiile învățate pot fi utilizate pentru proiectul de marketing, care joacă un rol central
în schimbările organizaționale fundamentale. Trainerul este responsabil pentru dezvoltarea unor
astfel de activități. Acesta este, de asemenea, motivul pentru care a fost dezvoltată o abordare
participativă pentru a atrage și a lega multiplicatorii pentru schimbarea organizațională în
întreaga organizație. Următoarele întrebări pot sprijini transferul:
● Ce schimbări putem face?
● Ce ar trebui să menținem?
● Cum putem implica cadrele de conducere?
● Cum putem măsura faptul că schimbarea a fost realizată?
● Cum putem măsura progresul?
● Cum afectează schimbările planificate organizația noastră?
● Ce așteptări avem unii de la alții?
● Cum ne vom comporta unii cu alții în viitor?
● De ce mod de lucru avem nevoie?
● Cine face ce și până când?
● Cum afectează schimbarea spiritul nostru de echipă?
● Cu ce pot contribui personal la atingerea obiectivului?
● Ce competențe mă ajută?
● Unde am nevoie de permisiune suplimentară pentru a acționa?
● Unde am nevoie de sprijin?
● Cum îmi afectează schimbările motivația?
● Ce nevoi am în acest context?
Pe de altă parte, starea actuală a domeniului de învățare ar trebui să fie înregistrată prin
reproducerea cunoștințelor. Folosind pânza de învățare digitală și foaia de parcurs de învățare
digitală și toate ajutoarele de lucru explicate, cum ar fi profilul cursantului, trainerul împreună cu
grupul de lucru primesc o imagine de ansamblu asupra status quo-ului. Pe această bază, este
elaborată o strategie de urmărire. Adesea, aceste evoluții, care au loc pas cu pas, au un impact
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semnificativ într-o etapă ulterioară (cum pot fi continuate mijloacele digitale implementate în
aceeași domeniu de învățare?). Aceasta este urmată de reorganizarea perspectivelor (în ce
măsură pot fi utilizate mediile digitale selectate pentru alte domenii de învățare?) și abia apoi
apare adaptarea experienței (în ce măsură mediile digitale utilizate pot fi adaptate și extinse?).
Prin urmare, transferul trebuie să fie înțeles ca un proces promovat de trainer.
Baza pentru această activitate de transfer o constituie cunoștințele despre domeniul învățării
digitale. De asemenea, este evident că procesul de transfer presupune o confruntare reflexivă.
Trainerul creează un cadru pentru aceasta în evaluările și retrospectivele proiectelor. Aici,
trainerul utilizează metode constructive, respectuoase și structuri clare, precum "regulile jocului".
Trainerul creează bunăvoință în rândul participanților prin stabilirea unor impulsuri (de exemplu,
cele mai bune practici, resurse organizaționale) și prin creșterea atenției asupra relevanței
"învățării digitale" (de exemplu, proiect de marketing, explorarea tendințelor). Trainerul poate
crea conștientizare prin transmiterea de informații (de exemplu, sistemul de învățare al societății,
activitatea de transfer) și asumându-și responsabilitatea (de exemplu, clarificarea rolurilor și
responsabilităților).
După această fază, cel de-al treilea subproces începe din nou și apoi are loc în mod continuu până
când realizarea viziunii este satisfăcătoare pentru toate părțile implicate.
Foaia de parcurs este un proces de socializare metodologică, adică o influență conștientă și
planificată asupra angajaților pentru a deprinde competențele media, de exemplu, sub forma
unei formări privind funcționarea și utilizarea unui mediu digital. Cu toate acestea, în mediile de
lucru, învățarea pur formală este insuficientă, deoarece fiecare proces de lucru necesită adaptare.
În consecință, este vorba, de asemenea, despre dezvoltarea competențelor. Angajații trebuie să
aibă loc pentru maturizare individuală, mentală41. Acest aspect al socializării mediatice depinde
de experiență și implică procese individuale de învățare (învățare integrată în muncă).
Fiecare angajat contribuie în mod activ la socializarea mediatică a organizației.42 Un exemplu este
optimizarea și extinderea mediilor digitale pe baza experienței și a celor mai bune practici. În
concluzie, angajații ar trebui să joace un rol activ în producerea de media digitală pentru a modela
socializarea mediatică și cultura digitală a organizației.

________________________________
41

A se vedea "Teoria constructivistă", de exemplu: Reich,K.(2010): Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Einführung und
Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik.
42 Niederbacher, A.; Zimmermann, P. (2011): Cunoștințe de bază ale socializării: Introducere în socializarea în copilărie și
adolescență. Wiesbaden.
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4. Producție media digitală
După cum s-a descris mai sus, competența de a produce în mod activ media digitală este una
dintre competențele de bază ale antrenorilor și trainerilor. Deși o bună competență în producția
media este cu siguranță de dorit, trebuie menționat, de asemenea, faptul că producția de media
pentru utilizarea în formarea profesională urmează reguli diferite față de media pentru media
sociale și/sau producția media profesională. Videoclipurile comerciale de imagine sau filmele
instructive produse de companii profesionale costă în jur de 2 000 de euro pe minut, fără
dezvoltare și scenariu. Aceasta este o sumă care este prohibitivă pentru multe utilizări în formare.
Utilizarea unor astfel de filme este limitată la subiecte foarte generale la care se poate aștepta un
număr mare de utilizatori, astfel încât costul să fie distribuit pe scară largă. Pe de altă parte,
videoclipurile mai obișnuite de pe YouTube sunt acum adesea produse la standarde destul de
profesionale, dar, în orice caz, sunt făcute pentru a atrage și reține publicul prin divertisment și
gazde/protagonisti amuzanți. În capitolul care urmează nu vom aborda astfel de videoclipuri:
Cerințele pentru videoclipurile explicative sau instructive utile pentru învățarea la locul de muncă
nu sunt de a atrage mii de oameni, ci de a fi utile pentru cei din companie care au nevoie de
conținutul specific. De asemenea, nu este necesar ca acestea să fie distractive, deoarece se poate
presupune că utilizatorii vor fi interesați în mod intrinsec de conținut. De asemenea, designul
vizual nu trebuie să fie ostentativ sau chiar perfect din punct de vedere tehnic, dacă sunt suficient
de bune pentru a arăta clar informațiile. Regula generală este de a utiliza cât mai puține resurse
posibile pentru a face treaba. Aceasta înseamnă că, cu cât se folosește mai puțin timp pentru
fotografiere și tăiere, cu atât este mai mare probabilitatea ca astfel de medii să fie de fapt
produse. Discutăm câteva reguli generale și sfaturi pentru producție ca exemple de videoclipuri
explicative. Reguli similare se aplică și în cazul materialelor audio, grafice, videoclipuri animate
etc.
4.1 Videoclipuri explicative
În ce constă procesul de producție? Mijloacele de învățare pot fi formate din diferite suporturi.
Mediile pot conține texte, materiale audio, prezentări și chiar videoclipuri. Crearea de videoclipuri
este cel mai complex tip de media. Prin urmare, următoarele capitole se vor concentra pe crearea
de videoclipuri explicative. Fazele și metodele individuale de planificare și producere a
videoclipurilor explicative pot fi transferate la crearea altor medii de învățare.
Există mai multe moduri de a proceda în producția de medii de învățare. Pe de o parte,
videoclipurile de învățare pot fi achiziționate gata de utilizare. Dezavantajul în acest caz este că
conținutul nu este adaptat în mod specific companiei și adesea nu corespunde designului
corporativ.
Este posibil să se comande videoclipuri de învățare din exterior. Această procedură necesită mai
puțin timp, dar poate fi foarte costisitoare. În plus, este necesar un grad ridicat de comunicare,
deoarece trebuie să existe o consultare constantă între furnizor și client.
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Prin urmare, producția propriilor videoclipuri de învățare ar trebui să fie mai ieftină în timp și
spațiu decât externalizarea. Există posibilități de a produce medii acceptabile fără investiții mari.
Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că nu se poate aștepta calitatea superioară a unei
companii de producție de film. Cu toate acestea, cu puțină practică și cunoștințe este posibil să
se producă medii acceptabile.
Acest capitol este format din două părți. Prima parte descrie pas cu pas procesul general de
fabricație. A doua parte se ocupă de modul în care poate fi optimizat procesul de producție și de
investițiile care ar putea fi necesare.
Realizarea mass-media- Procesul
Cele trei faze ale producției de videoclipuri explicative se bazează pe fazele producției de filme,
deoarece acestea sunt următoarele cele mai apropiate de aceasta. Acolo ele se numesc
preproducție, producție și postproducție. Acestea au fost ușor modificate și adaptate la cerințele
mediilor de învățare. Ele pot fi modificate și pentru alte medii de învățare. La sfârșitul capitolului
sunt prezentate câteva exemple. Fazele sunt similare cu cele ale managementului de proiect în
sensul că după fiecare fază de lucru se stabilesc rezultate intermediare verificabile. Acestea pot și
ar trebui să fie ajustate în consecință pentru a îmbunătăți produsul final.
Fazele individuale și conținutul acestora sunt descrise mai jos. Se începe cu faza de pregătire,
derivată din faza de pre-producție. Aceasta este urmată de faza de creație, derivată din producție
și de faza de post-producție, derivată din post-producție.
Faza de pregătire înseamnă pre-producție. Aici este vorba de conceperea suportului și a
planificarea precisă a etapelor de producție. În funcție de suport, pot fi obținute diferite rezultate
intermediare obținute aici. În orice caz, aceasta include un fel de concept de bază, o schiță sau un
scenariu, o vizualizare dacă este necesar și, în orice caz, un plan de producție, adică o listă de
lucruri de făcut pentru următoarea fază de producție. În faza de creație se efectuează pașii
pregătiți. Ultima fază este faza de post-producție și este orientată în linii mari spre postproducție.
Pentru crearea mediilor digitale de învățare trebuie adăugate unele zone, care nu ar fi incluse în
zona de post-producție în producția normală de film.
Pregătire
Pentru ce avem nevoie de pregătire? Faza de pregătire este cea mai importantă fază. Este punctul
de pornire al proiectului. Este momentul în care se definește produsul final și cum ar trebui să
arate acesta. Este folosită pentru a crea mediul de învățare într-un mod adecvat pentru grupul
țintă și cât mai eficient posibil. O bună fază de pregătire economisește timp, costuri și multă
frustrare. În faza de pregătire pentru un videoclip explicativ sunt create următoarele produse
intermediare: Un concept de bază, un scenariu, un storyboard și un plan de producție.
Conceptul de bază conține toate condițiile de bază care trebuie respectate.
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Aceste condiții de bază urmează să fie parțial evaluate individual pentru fiecare proiect și parțial
aceleași pentru fiecare proiect al companiei. De exemplu, grupurile de media și țintă pot diferi în
fiecare proiect, dar echipamentul, bugetul și cadrul legal existent rămân aceleași. Este important
să evaluați aceste condiții de bază din nou și din nou, astfel încât să rămână actualizate.
De cele mai multe ori, această fază de pregătire începe discret. La început există sarcina de a crea
un mediu de învățare despre un anumit conținut.
Dar întrebările care trebuie puse în continuare ne dau deja o idee despre amploarea acestei
etape.
● Ce anume ar trebui să fie capabili să facă cursanții la sfârșitul unității de învățare?
● Cine sunt cursanții?
● Se vor așeza și vor învăța pe calculator?
● Cum reușesc să le captez atenția?
Este logic să ne gândim la o colecție structurată de întrebări la care trebuie să li se răspundă. Din
răspunsurile la aceste întrebări ar trebui să reiasă în primul rând condițiile generale pentru mediul
de învățare.
Material ilustrativ: Concept
Titlul lucrării:
Condițiile Cadrului Tehnic:
Acces:
Echipament:
Buget:
Termen limită:
Format:
Cadru juridic:
Scopul învățării:
Grup țintă:
Conținut:
Interacțiune:
Procedură aproximativă:
Justificare:
Mediu:
Durată:
III. Șablon de script de bază: Conceptul de bază ar trebui să ajute la ordonarea haosului și la obținerea unei linii clare
în idei (adaptat din proiectul „CoDiClust”).
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Această listă de întrebări trebuie evaluată și îmbunătățită după fiecare proiect. O componentă
importantă a media de învățare este firul roșu. Cele mai colorate instrumente nu ajută cursantul
dacă acesta face clic în jurul lui confuz și pierdut. De aceea, este important ca în faza de planificare
să vă gândiți nu numai la instrumentele dvs. și de asemenea, la succesiunea conținuturilor.
Cum este ghidat cursantul prin conținut? Ar trebui incluse metode de povestire sau sunt suficiente
o introducere și un rezumat la final?
După ce s-a răspuns la întrebările din catalog, ar trebui să existe deja o imagine mai clară a mediul
de învățare finalizat. Aceasta ar trebui să fie formulată în etapa următoare. Acest lucru înseamnă
că tot ceea ce este vizibil și textul vorbit sunt formulate într-o schiță sau un scenariu. Acest lucru
ajută la o mai bună calculare a lungimii și efortului de producție.
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Material ilustrativ: Scenariu
Scenariul descrie scenele. Se poate fi ușor tentat să se descrie ceea ce spectatorul
ar trebui să vadă/învețe din imagine. În schimb, este important să se descrie ceea
ce ar trebui să se vadă în imagine și cum este textul. Apoi, puteți testa (în
combinație cu scenariul) dacă se obține efectul dorit.
Formatul standard din film: (corespunde la aproximativ 1 minut pe pagină funcționează în videoclipuri explicative doar condiționat, deoarece descrierea și
dialogul nu corespund întotdeauna relațiilor obișnuite din film)
Font: Courrier
Începutul scenei: Titlu:
Int/ Ext
Loc

Oră

Descrierea acțiunii
Narator
Centrul de dialog destinat
Pe această bază, structurile de scenariu pot fi modificate pentru propriul scop.
Animațiile și elementele interactive ar trebui, de asemenea, să fie descrise în
scenariu.
Este avantajos să vă documentați și să folosiți propriile șabloane. Acest lucru este
util pentru un flux de lucru rapid.
[Notă:
Introducere
Câine relaxat
Câine nervos
Rezumat
test]
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Material ilustrativ: Scenariu
Un script pentru un videoclip explicativ poate arăta astfel:
Titlu: Film explicativ despre psihologia câinilor – recunoașterea câinilor relaxați
Conținut de învățare: spectatorul poate distinge un câine relaxat de un câine entuziasmat
în viața de zi cu zi.
Grupuri țintă: proprietari de câini, (să se plimbe fără pericol), oameni timizi, părinți
(evaluarea riscului)
Durata: 45 de secunde
INTRO
(Sigla școlii de câini – subiect principal)
1. Fotografii pe ecran împărțit: câine agresiv/ câine adormit
Voce de fundal
Acest videoclip vă arată după ce caracteristici corporale puteți recunoaște dacă un câine
este relaxat sau nervos. Vă poate ajuta să identificați ce câini ar trebui să evitați. Desigur,
o anumită prudență este întotdeauna necesară, câinii nu sunt întotdeauna previzibili.
Cu toate acestea, cunoașterea caracteristicilor fizice vă poate ajuta să evaluați mai bine
situațiile de zi cu zi.
2. Slide - Prezentare generală Procedură Video
Voce de fundal
În primul rând, vă voi arăta caracteristicile unui câine relaxat. După aceea, vă voi arăta
caracteristicile unui câine nervos și care sunt diferențele dintre un câine încântat de
bucurie și un câine încordat, impresionant.
Apoi vă puteți testa cunoștințele într-un test.
La final vei vedea un scurt rezumat.
3. Schema de animație (desen) câine relaxat
Animația arată cu săgeți zonele corespunzătoare ale câinelui, care arată „în jos”. Înainte
(neutru) – După (relaxat).
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Voce de fundal
La un câine relaxat, totul este îndreptat în jos. Coada, urechile, nasul, buzele, capul în
general.
4. Acțiune live:
câine relaxat
zi
Un câine relaxat aleargă adulmecând o pajiște și spre stăpânul său. Videoclipul este oprit și
săgețile animate indică capul, coada și urechile.
Voce de fundal
În acest videoclip puteți vedea un câine relaxat.
Aici este bine să vezi cum toate părțile corpului prin care comunică un câine sunt îndreptate
în jos. Urechile îi sunt relaxate, coada îndreptată în jos. Fruntea lui este netedă.
5. Animație - Schemă (desen) câine nervos
Animația arată înainte (neutru) și după (nervos) părțile respective ale corpului, unde puteți
vedea care este starea de spirit a câinelui.
Voce de fundal
La un câine nervos, părțile respective ale corpului tind să fie îndreptate în sus. În special
coada stă în sus ca o antenă. Această caracteristică este greu de recunoscut la câinii a căror
coadă a fost crescută în sus. De asemenea, urechile sunt ascuțite. La câinii cu urechile
căzute se poate privi la rădăcina urechilor pentru a observa diferența. Fruntea este în pliuri,
capul îndreptat în sus. Acesta este un câine în alertă. Dacă în plus buzele se ridică, acesta
este un semn sigur că câinele vrea distanță.
6. Acțiune live câine nervos
zi
Un câine nervos aleargă înainte și înapoi în pași repezi, fără concentrare. Își întinde capul în
sus iar și iar pentru a verifica situația. Prin urmare, își ciulește urechile.
Voce de fundal
Deja în impresia generală puteți vedea că acest câine se comportă decisiv, diferit de câinele
din videoclipul anterior.
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Material ilustrativ: Scenariu
Următorul pas în înțelegerea unui câine ar fi să vedem dacă un câine este entuziasmat cu
bucurie, frică sau este agresiv - nervos.
7. Test Int.Activ
Un test H5P pe acest subiect trebuie finalizat înainte ca videoclipul să continue.
Conținutul testului
1. din ce părți ale corpului se poate citi starea de spirit a unui câine
Schema – faceți clic pe ea
2. la un câine nervos aceste părți ale corpului tind să arate
A. în jos
b. în sus
8. Slide, schema rezumat/ecran divizat
Cei doi câini animați pot fi văzuți unul lângă altul
Voce de fundal
Ambele stări pot fi citite pe părți individuale ale corpului unui câine. La câinii relaxați, acestea
sunt îndreptate în jos, iar la câinii entuziasmați, sunt îndreptate în sus.
OUTRO
(Multumesc mult/ Credite/ Logo)
III: Script de bază Completat: Conceptul de bază ar trebui să ajute la ordonarea haosului și la obținerea unei linii clare
în idee (adaptat din proiectul "CoDiClust"). Scenariul descrie tot ceea ce se vorbește, se vede sau se aude în mediul
de învățare.
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Deși scenariul este un bun ajutor, începătorii ar trebui să creeze mai ales un storyboard. Într-un
storyboard, imaginile sunt schițate în avans pentru a putea vedea exact ceea ce ar trebui să se
vadă mai târziu în imagine și cât spațiu ar trebui lăsat în timpul producției pentru o eventuală
integrare a textului. Storyboard-urile sunt, de asemenea, o bună modalitate de a detecta erorile
înainte de producție și, astfel, de a economisi mult timp în post-producție.

III: Storyboard (adaptat din proiectul "CoDiClust").
Un storyboard este o vizualizare a scenariului. Ultimul punct din faza de pregătire este planul de
producție. Modificat din programul de filmare, acesta este lista de lucruri de făcut pentru faza de
creație.
Acest plan constă într-un tabel care enumeră fiecare parte individuală a suportului, inclusiv
perioada de creație, persoanele și obiectele implicate, echipamentul etc. Acest plan este punctul
de plecare pentru următoarele două faze și, prin urmare, trebuie elaborat cu atenție. Cu cât acest
plan este elaborat mai precis, cu atât mai scurtă este faza de creație.
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Material demonstrativ: Planul de producție
Planul de producție este ușor modificat față de lista de cadre folosită în film. Deoarece crearea de videoclipuri
explicative implică adesea amestecarea diferitelor tipuri de media și crearea de părți interactive, această
denumire are mai mult sens.
În planul de producție, crearea segmentelor individuale este înregistrată în funcție de perioada și de secvența de
creare. Se descriu ce materiale sunt necesare și ce caracteristici speciale trebuie luate în considerare.
Planul de producție
Proiect:
Termen de realizare:
Film live-action:
Nr. Nr.
storyboard
R1 4
R2

4

R3

6

R4

6

Animație
Nr. Nr.
storyboard
A1 3

Filmare continuă

Conținut

Lungime

Locație

Diverse

Focusare/
imagine statică
Prim-plan/
imagine statică
Focusare/
imagine statică
Prim-plan/
imagine statică

Câinele relaxat aleargă
pe pajiște
Cap de câine relaxat

30 sec

Câine emoționat întro canisă
Cap
de
câine
emoționat

30 sec

câine
pajiște
câine
pajiște
adăpost
animale
adăpost
animale

Paula
câinele
Paula
câinele
Câinele
Hector
Câinele
Hector

Filmare
continuă
Focusare

20 sec

30 sec

Lungime

Diverse

20 sec

20 sec

Vezi descrierea
animației
Vezi descrierea
animației
Vezi descrierea
animației

A2

5

Focusare

A3

9

Focusare

Câine relaxat la câine entuziasmat

F1

2

și

Conținut
Câine neutru la câine relaxat – coada
coboară, urechile atârnă etc.
Câine neutru la câine entuziasmat

Diapozitive
Nr. Nr. storyboard

și

Conținut
Prezentare generală
conținutului video

Lungime
a

20 sec

Diverse

10 sec
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Material demonstrativ: Planul de producție
Fotografii:
Nr. Nr. storyboard
P1
1
P2

1

Conținut
Câine agresiv

Lungime
10 sec

Diverse
Fotografie stoc

Câine relaxat

10 sec

Fotografie stoc

Elemente interactive
Nr. Nr.
Conținut
storyboard
I1
7
Poza - câine H5P – clic pe element
I2

8

Lungime

Diverse
Captură de ecran de
animație

Test

III: Planul de producție: Planul de producție funcționează ca o listă structurată de lucruri de făcut (adaptat din
"CoDiClust" proiect)
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Vizualizare
Avantajele vizualizării înainte de faza de realizare sunt în mod clar economisirea de timp și
reducerea frustrării. O mică vizualizare poate ajuta deja la recunoașterea a problemelor din
timpul pregătirii. Adesea, puteți obține o mai bună idee despre rezultat cu o schiță. Mai ales dacă
încerci să îmbini mijloacele creative cu metodele didactice, această mică schiță te poate ajuta să
iei o decizie. Iar atunci când proiecte mai mari, cum ar fi videoclipuri, elemente ludice și cursuri
întregi de e-learning sunt adăugate, un storyboard este esențial în pregătire. Mai ales în început,
când încă trebuie să vă dezvoltați propria rutină pentru a crea cursuri de e-learning, vizualizările
precise ajută la punerea lor în aplicare. Mai târziu, puteți judeca singuri când o schiță este utilă.
Ce este mai exact vizualizarea? O vizualizare înseamnă să schițați ceea ce veți vedea mai târziu pe
monitor. Important este să te asiguri că schițezi cu adevărat ceea ce vezi și nu doar ceea ce se
întâmplă. În acest fel, puteți estima ulterior dacă ceea ce vedeți are de fapt efectul de învățare
dorit.

III: Vizualizarea este prietenul tău (adaptat din proiectul "CoDiClust")
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Pot fi vizualizate diverse medii - de la prezentări la videoclipuri explicative, totul este inclus. Mă
pot concentra atât pe o secvență de imagini, cât și pe o impresie generală pe care vreau să o
transmit. Acest lucru înseamnă că cursul de pe platforma de învățare are nevoie doar de o imagine
în care este schițată dispunerea diferitelor unități. Un videoclip explicativ are nevoie de o serie de
schițe, astfel încât să ne putem imagina filmul finit
Există mai multe moduri de a crea un scenariu. Pe de o parte, depinde de ceea ce vrei să faci și,
pe de altă parte, de preferințele tale. Dacă sunteți deja un profesionist în PowerPoint, nu prea are
rost să învățați un instrument de storyboarding. Dar cel mai simplu este să schițezi totul pe o
bucată normală de hârtie.
Sfaturi pentru desenarea unui storyboard:

Săgeți pentru a marca direcția
persoanelor sau a obiectelor:

(în interiorul cadrului)

Săgeți pentru a marca
direcția camerei:

(în afara cadrului)
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Faza de creare
După ce au fost efectuate toate etapele pregătitoare, ar trebui să existe acum un concept în care
să fie stabilite condițiile-cadru și obiectivele de învățare. În plus, un scenariu în care proiectul
nostru este descris în scris și un storyboard în care am vizualizat cel puțin cele mai importante
imagini. Astfel, a rezultat un plan de producție, care este acum un fel de listă de lucruri de făcut.
Această listă este cel mai important document în faza de creație. Celelalte documente rămân ca
reasigurare în timpul creației sau ca suport de comunicare cu angajații.
Faza de creație este faza de mijloc a proiectului. Conține crearea materiei prime, care este
compilată și implementată în faza de post-procesare. În timpul creării materiei prime, este
important să ne asigurăm că, pe de o parte, sunt respectate specificațiile de la pregătire și, pe de
altă parte, că materialul îndeplinește standardele de calitate proprii ale companiei.
Calitatea creativă a unui mediu de învățare nu este sinonimă cu faptul că acesta trebuie să arate
bine. Mai degrabă, ar trebui să fie favorabil învățării, ceea ce include faptul că, cu cât cineva este
mai mult distras de la conținutul real al învățării, cu atât mai mult mai puțin este absorbit de
conținutul de învățare. Aceste posibile distrageri includ o imagine supraîncărcată pe de o parte,
și erorile de înregistrare, pe de altă parte. În cazul în care, de exemplu, concentrarea nu rămâne
pe obiect, acest lucru este perceput ca o perturbare și concentrarea cursantului este distrasă.
Prin urmare, faza de pregătire este extrem de importantă, deoarece numai dacă conținutul care
urmează să fie produs este complet clar poate fi acordată toată atenția la crearea materiei prime,
reducându-se astfel numărul erorilor. În următoarele puncte sunt enumerate cele mai frecvente
erori din timpul filmării. În timpul înregistrării, pot apărea și alți factori perturbatori. Prin urmare,
lista trebuie completată individual.
● Evitați iluminarea din spate: Când fotografiați sau filmați împotriva luminii, fie fundalul este
supraexpus, adică complet alb și orbitor, fie persoana care ar trebui să fie filmată este atât de
subexpusă încât nu poate fi văzută. Prin urmare, ar trebui să se asigure că sursa principală de
lumină este întotdeauna în spatele camerei. Dacă camera nu poate fi mutată cu ușurință, este util
să acoperiți fereastra și să lucrați cu lumină artificială.
● Zgomote de fundal: Zgomotul ambiental poate fi foarte deranjant în înregistrările sonore. Prin
urmare, trebuie evitate pe cât posibil. Aceasta înseamnă că ori de câte ori camera rulează
telefonul ar trebui să fie oprit, complet oprit, deoarece alarma cu vibrații poate fi auzită și în
înregistrările ulterioare. Ar trebui realizate mai multe versiuni ale aceluiași conținut. În acest fel,
se poate asigura ulterior că o versiune de înlocuire este încă disponibilă în cazul în care o mașină
trece neobservată. Un microfon direcțional ajută la captarea sunetului difuzorului. O mufa pentru
microfon poate ajuta la filtrarea zgomotului vântului.
● Pregătirea tehnicii: Tehnica ar trebui să fie pregătită. În seara dinaintea înregistrărilor trebuie
verificat dacă toate bateriile sunt încărcate și dacă există suficiente suporturi de stocare. Eventual
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să se verifice dacă tehnologia funcționează cu adevărat. Mai ales dacă este planificată o filmare
lungă sau multe persoane externe au blocat această întâlnire.
● Utilizați un trepied: Poate fi tentant să fotografiați materialul necesar "doar rapid" din mână. În
cazul în care secțiuni individuale urmează să fie asamblate ulterior, totuși, tremurul aparatului
foto poate deveni o mare provocare. Fotografiile realizate cu un trepied sau cu un cardan pot fi
editate mai bine împreună. Mărirea și deplasarea este posibilă și de pe un trepied. Aici sunt
posibile și imagini mai liniștite.
● Subtitrări și text: Adesea, videoclipurile sau fotografiile trebuie extinse cu text explicativ. În
timpul producției, acest text ar trebui să aibă spațiu suficient. De exemplu, persoana care explică
textul trebuie să fie indentată în partea stângă sau în dreapta. De asemenea, ar trebui să fie
asigurat suficient spațiu pentru subtitrări. Dacă fundalul sau imaginea are culori diferite în treimea
inferioară, subtitrările ar trebui să fie prevăzute cu o bară cu contrast ridicat. Acest lucru servește
pentru a face subtitrările mai ușor de citit.
Follow-up
Faza de post-procesare include compilarea materiei prime create, implementarea și testarea
acesteia. Ca și în faza de pregătire, o bună organizare poate contribui la eficientizarea procesului.
După ce au fost prelucrate toate punctele din planul de producție, toate materialele ar trebui să
fie disponibile în format digital.
Primul lucru este să vizualizați și să sortați materialul înregistrat Înregistrările care sunt instabile
sau de o calitate proastă ar trebui excluse direct și șterse pentru a economisi spațiu de stocare.
Înregistrările din lista scurtă ar trebui redenumite în consecință pentru a le găsi mai ușor mai
târziu. Dacă numele fișierului poate include numărul de imagine respectiv din storyboard, acesta
va fi de mare ajutor în pasul următor. Materialul care este destinat doar a fi utilizat ca umplere a
golurilor sau înlocuitor ar trebui, de asemenea, să fie numit corespunzător.
Pentru pasul următor ar trebui să fie disponibil un software de editare sau un instrument de
creație. Videoclipul explicativ este asamblat în cronologia respectivă. Datorită storyboard-ului și
legendei din numele fișierelor, acest lucru ar trebui să fie relativ rapid.
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DAR CUM SE TAIE?
Toate programele de tăiere funcționează după un model similar:
Există o suprafață de lucru:

În principal, o fereastră în care vă puteți sorta materialul brut, adică clipuri video, diapozitive, imagini, înregistrări
audio etc:

Există o fereastră de previzualizare în care vă puteți previzualiza proiectul:

Există o cronologie în care se află toate trackurile:

Cronologia funcționează liniar (ca și timpul) de la stânga la dreapta.
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Și de jos în sus, ca un teanc de hârtie. Adică, trackul de sus se suprapune peste cel de jos și așa mai departe.

Această cronologie este utilizată pentru muncă. Aceasta înseamnă că clipurile individuale sunt mutate, tăiate și
suprapuse unele peste altele până când în fereastra de previzualizare apare filmul la care v-ați gândit la început.
Există instrumente pentru acest lucru, de exemplu pentru a tăia clipuri video.

Modul în care aceste lucruri arată în detaliu este puțin diferit în fiecare software. De asemenea, unele programe
au mai multe instrumente și opțiuni pentru modificarea clipurilor decât altele. Așa că este logic să testați softwareul înainte de a lua o decizie finală.
III. Tăierea
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După ce partea vizuală a lucrării a fost asamblată, sunetul ar trebui acum editat. Dacă sunetul este
înregistrat doar acum, audio track trebuie apoi plasat sub videoclip. După ce toate trackurilee
sunt în cronologie, volumul videoclipului este ajustat.
Dacă se dorește, subtitrările trebuie inserate în videoclip ca ultim pas înainte de redare. Acestea
ar trebui să fie ușor de citit. O așa-numită bandă de burtieră, o bară de culoare cu contrast ridicat
sub text, le face mai ușor de citit.
Următorul pas este să exportați videoclipul. Acest lucru înseamnă că toate trackurile și clipurile
vor fi salvate într-un fișier care poate fi redat ulterior de un player video. Acest fișier poate avea,
de exemplu, extensia .mp4, sau .mov. Este important ca rezoluția și raportul de aspect să
corespundă formatului compatibil cu platforma de învățare. Un videoclip pentru internet nu
trebuie să fie neapărat la standarde cinematografice.
Cerințele optime de format pot fi găsite de obicei pe site-urile furnizorilor de platforme sau pot fi
obținute de la administratorul de sistem respectiv. Înainte ca videoclipul să fie încărcat și pus
online, acesta ar trebui testat în orice caz. Pe de o parte, pe criteriile de calitate auto-create, pe
de altă parte, de o terță persoană, care acordă atenție comprehensibilitatii și erorilor. Chiar dacă
nu mai pot fi făcute modificări în acest proiect, procesul este important pentru procesele viitoare.
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Alegerea corectă - Formatul și echipamentul media
Trebuie luate multe decizii în momentul intrării în producția de e-learning. Una dintre ele este
care mediu este potrivit pentru ce conținut. Acesta este subiectul primei părți a capitolului.
Decizia pentru echipamentul potrivit este subiectul celei de-a doua părți.
Selectare format media
Deși acest capitol se referă în principal la realizarea de videoclipuri, este important să știți în ce
cazuri acest suport este de fapt adecvat și când un alt mediu este mai benefic.
Adesea, atunci când se selectează un format media, software-ul sau instrumentul care este utilizat
de mult timp sau care este în prezent în vogă este folosit ca punct de plecare. Dacă cineva are
deja o anumită experiență, acest lucru poate fi cu siguranță evaluat, dar ar trebui să aibă loc
întotdeauna o schimbare de perspectivă. Asta înseamnă, mai ales dacă nu există încă un concept
general de predare, decizia pentru formatul media ar trebui gândită din direcția conținutului care
urmează să fie predat.
Pentru a putea evalua ce mediu digital de învățare este potrivit pentru conținut, trebuie să existe
cunoștințe despre diferitele medii de învățare și ar trebui să existe o înțelegere a avantajelor
acestora.
Există medii vizuale, audio și audio-vizuale. În secțiunea următoare sunt enumerate mass-media
și avantajele și dezavantajele acestora. Cu toate acestea, trebuie amintit că există diferite
formate, care vor fi discutate doar în cazuri izolate. Formatele individuale sunt, de asemenea,
definite în funcție de diferite criterii și au, la rândul lor, avantaje.
● Suport vizual: text, imagine și video (fără sunet)
● Suporturi auditive: înregistrare audio
● Materiale audiovizuale: video (cu sunet)
Aceste media pot fi combinate pe o platformă de învățare pentru a forma un curs sau distribuite
individual prin diferite alte canale. Media poate fi echipată și cu elemente interactive, astfel încât
utilizatorul nu numai că consumă pasiv conținutul, ci trebuie să devină el însuși activ pentru a-și
susține succesul în învățare. După cum s-a menționat, conținutul poate fi procesat cu oricare
dintre aceste medii. Dar mediul nu este întotdeauna util.
Următoarele întrebări vă vor ajuta să luați o decizie:
● Ce trebuie predat?
● Cine este grupul țintă?
● Cum va ajunge grupul țintă la mediu?
● Care sunt cerințele tehnice și financiare?
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La întrebarea „ce trebuie predat” se poate face referire la cuvintele cheie „proporționalitate” și
orientare „utilizare”. Proporționalitate înseamnă relația dintre efortul de producție și conținutul
de învățare (de exemplu, diferența dintre un măr și o pară trebuie arătată). În acest scop, nu
trebuie creat niciun videoclip explicativ elaborat. O diagramă sau o fotografie este complet
suficientă în acest caz.
Cu toate acestea, dacă doriți să predați despre cultivarea merelor și perelor de-a lungul secolelor,
un format media mai elaborat poate merita. Beneficiile sunt mai mult legate de punctele forte
ale mass-media individuale. Deși nu este nevoie de niciun videoclip pentru a descrie o pasăre,
deoarece poate fi prezentată bine cu imagini și puțin text, un videoclip poate fi mai potrivit pentru
dansul de curtare al păsării paradisului, deoarece mișcările sunt mai greu de exprimat în cuvinte.
Mediul ar trebui, de asemenea, adaptat grupului țintă. Dacă grupul țintă este suprasolicitat de
operabilitatea unității de învățare, efectul de învățare dorit nu poate apărea. Aceasta înseamnă
că persoanele cu afinitate mai mică pentru media pot gestiona un text mai bine decât un videoclip
interactiv.
Definirea grupului țintă determină și accesibilitatea mijloacelor de învățare. Dacă computerul sau
tableta pe care participanții la curs urmează să învețe nu le pot fi puse la dispoziție, trebuie să se
asigure că aceștia au acces la mediile de învățare în altă parte. Aceasta înseamnă, de asemenea,
că e-learning-ul poate fi pregătit doar în modul în care utilizatorii îl pot accesa. De exemplu,
echipei de cercetare din junglă cu recepție scăzută la internet nu i se poate trimite un videoclip
explicativ despre cele mai recente reglementări de siguranță. În acest caz, ar trebui să fie ales un
PDF cu cantități mici de date.
Indiferent de grupul țintă și de conținutul unității de curs, trebuie îndeplinite și condițiile necesare
pentru crearea unității de curs. Aceasta include întrebarea dacă bugetul și tehnologia sunt
disponibile pentru această producție și dacă formatul media corespunzător poate fi creat în
timpul până la publicare. Când toate aceste întrebări au fost clarificate, se poate lua o decizie cu
privire la formatul media. Din decizia formatului media se poate deduce și selecția echipamentului
necesar.
Selecția echipamentelor
Selecția echipamentelor este împărțită în hardware și software. Următoarea secțiune vă poate
ajuta să vă decideți pentru un instrument sau o piesă de echipament. Nu este o recomandare, ci
un ghid pentru a găsi achiziția potrivită. După fiecare secțiune urmează o secțiune care descrie
câteva exemple. Acestea sunt enumerate cu scopul de a obține o perspectivă.
Selecția de hardware 1
Atunci când vine vorba de pregătirea materialului didactic pentru lecțiile digitale, una dintre
primele întrebări se referă adesea la hardware, în special la camera potrivită. Chiar dacă un
videoclip explicativ ar trebui să fie mediul potrivit pentru conținutul de învățare, trebuie mai întâi
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să știți ce fel de videoclip să produceți pentru a ști ce hardware este de fapt necesar. O fază mai
lungă de planificare și testare poate economisi timp și bani pe termen lung. Acest lucru înseamnă
să lucrați cu un hardware deja existent, chiar dacă este vorba doar de smartphone. Din aceste
teste este posibil să se deducă ce caracteristici trebuie să aibă de fapt hardware-ul necesar, iar
apoi poate fi achiziționat dispozitivul potrivit. Este perfect în regulă să experimentați la începutul
fazei de învățare și poate că împrumutați diferite dispozitive pentru a testa ceea ce este cu
adevărat necesar. De asemenea, este util să se stabilească o fază de învățare detaliată pentru
hardware, deoarece cu cât cunoașteți mai bine un dispozitiv, cu atât mai ușor și mai rapid puteți
lucra cu el pe termen lung.
Desigur, puteți realiza deja multe cu un smartphone. Dar cei care doresc adesea să filmeze mici
detalii vor avea mai mult succes cu o cameră reflex sau o cameră de sistem și un obiect bun.
Dacă se lucrează des la masă și se dorește să se filmeze pașii de lucru, s-ar putea gândi la
achiziționarea unei camere pentru documente.
Pentru toate camerele care funcționează nu numai în mod automat, merită să știți ce înseamnă
de fapt "balansul de culoare și timpul de expunere". Aceste setări favorizează o lumină uniformă
și impresii de culoare în imagini.
Sugestii video:

Desigur, nu se poate face acest lucru doar cu un aparat de fotografiat. În cele mai multe cazuri
este nevoie și de un trepied. Dar dacă trebuie să filmați din mână în mod frecvent, ați putea fi mai
bine echipat cu un gimbal decât cu un trepied normal.
Aceste trepiede de mână au un sistem integrat care face ca tremurul mâinii să pară mai lin sau
uniform, astfel încât filmările să devină mai fluide.
O altă piesă de hardware este microfonul. Pentru multe înregistrări cu vorbitori sau interviuri
merită să se investească într-un microfon direcțional în loc să se folosească microfonul integrat al
camerei. Acest microfon integrat captează adesea zgomotele de fundal care mai târziu apar la fel
de puternice ca cele ale vorbitorului.
O lumină suplimentară poate fi, de asemenea, utilă dacă trebuie să înregistrați etape de lucru în
care detaliile trebuie să fie clar vizibile.
Pentru proiecte mai mari, dar rare, pot fi închiriate echipamente mai complexe înainte de a se
face achiziții costisitoare.
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Selecție hardware 2
Se poate utiliza hardware simplu. Așa cum astăzi camerele de luat vederi ale celor mai bune
smartphone-uri și o serie de " camere de acțiune" (GoPro fiind cea mai comună) vă pot obține
rezultate excelente.
Pentru camerele de luat vederi, o bună luminozitate în condiții fără lumină naturală ar trebui să
fie un criteriu principal. De exemplu IPhone-urile (de la ediția 6), precum și telefoanele mobile
Samsung de la generația S 7 dau rezultate suficiente.
Trepiedurile sunt ușor de procurat.
O iluminare bună este esențială pentru rezultate bune, de aceea ar trebui să luați în considerare
achiziționarea unor dispozitive de iluminare suplimentare, care sunt, de asemenea, ușor de găsit.
Cel mai subestimat element este sunetul. Pentru utilizări instructive, un sunet bun de narator
poate salva și un videoclip slab din punct de vedere vizual. Prin urmare, ar trebui achiziționat un
microfon extern de calitate.
Selecția de software
Ca și înainte de achiziționarea hardware, ar trebui efectuată o analiză a cerințelor pentru
software. Fazele de testare cu software open source sau versiuni de testare sunt potrivite pentru
aceasta. În multe cazuri, programele open source sunt suficiente pentru cerințele limitate ale
producțiilor cu buget redus. O documentație detaliată este importantă pentru identificarea
nevoilor.
Adesea, nu este necesar să se investească în software complex dacă doar jumătate din funcții
sunt utilizate și „curba de învățare” este prea abruptă, adică trebuie investit mult timp înainte de
a obține rezultate.
Atunci când cumpărați software-ul, ar trebui să se ia în considerare și dacă oamenii cu puține
cunoștințe ar trebui să poată opera bine software-ul. Atunci merită să cauți un program cu o
interfață de utilizator simplă în loc de o multitudine de efecte.
Cel mai simplu dispozitiv este programul de tăiere foto și video integrat în Windows, care poate
fi folosit aproape intuitiv. Un exemplu de soluții comerciale, care include deja mai multe șabloane
și sugestii pentru design include Canva (canva.com). O recenzie a software-ului mai avansat, dar
gratuit, poate fi găsită aici (YouTube este, desigur, o resursă excelentă pentru videoclipuri despre
fiecare aspect al filmării, dar asigurați-vă că nu vă pierdeți în oceanul de informații!):

Cumpărături:
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Deși accentul este pus aici pe producția internă, nu este exclus ca materialele să fie achiziționate
din nou și din nou. Poate fi vorba de orice, de la licențe muzicale la fotografii de stoc sau drepturi
de utilizare. Acestea costuri ar trebui să fie previzibile și să poată fi calculate printr-o bună
planificare prealabilă.
Exemple de software
Un software de editare mare și profesional nu este necesar pentru o producție cu buget redus.
Dar este util să știți piața, câteva nume și cum să le clasificați. Cele mai multe companii
profesionale de software oferă, de asemenea, și versiuni accesibile cu funcții de vizualizare pentru
utilizatorii semiprofesioniști.
Premiere by Adobe
Adobe oferă software pentru producția media all in one. Toate aplicațiile software funcționează
împreună și se potrivesc între ele. Este conceput pentru designeri și agenții care produc rezultate
digitale și nondigitale complexe. Componentele pot fi utilizate ca programe de sine stătătoare.
Photoshop, Illustrator, Premiere și After Effects sunt unele dintre cele mai populare aplicații.
Photoshop este un program de editare a imaginilor, Illustrator este pentru crearea de ilustrații pe
bază vectorială, Premiere este principalul program de editare video și After Effects este pentru
compoziție și efecte video.
Premiere este disponibil doar prin serviciul cloud al Adobe și doar sub formă de abonament.
Final Cut de la Apple
Final Cut este soluția de editare video de la Apple. Este adaptată pentru produsele Apple. Acest
software nu face parte din niciun pachet și este disponibil fără abonament. Baza sa este similară
cu orice alt program de editare. Ca și în cazul multor produse Apple, și acesta vine cu o interfață
de utilizator curată și minimalistă.
Apple pune la dispoziția utilizatorilor săi un program de editare gratuit numit iMovie, care are mai
puține funcții, dar sunt suficiente pentru semiprofesioniști.
Media Composer by Avid
Avid produce nu numai software, ci și hardware destinat producției profesionale de filme.
Componentele sunt dezvoltate pentru configurații de studio.
Similar cu Adobe, Avid funcționează ca o soluție completă pentru producția video.
Ca și ceilalți furnizori profesioniști, Avid a creat o versiune gratuită pentru utilizatorii
semiprofesioniști. Aceasta are mai puține funcții, dar suficiente pentru a crea videoclipuri bune.
Alte soluții includ DaVinci Resolve de la Blackmagicdesign, Movavi și Filmora de la wondershare.
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Creșterea eficacității prin organizarea fluxului de lucru
Pentru a nu fi nevoit să o luăm de la capăt cu următoarele proiecte, merită să reflectăm după
finalizarea proiectului. În acest fel se poate verifica acolo unde au mai existat probleme și procesul
nu a decurs atât de bine. Unele modificări în timpul producției nu pot fi evitate. Dar din greșeli se
pot învăța și se pot trage concluzii care vor economisi timp și efort în următorul proiect.
O documentare bună este utilă aici. Un alt mod de a lucra eficient este crearea de șabloane.
Creditele de deschidere și de închidere pot fi salvate ca fișier video sau sunet finit, astfel încât să
fie doar introdus în fișierul de lucru.
De asemenea, este posibil să se pregătească șabloane de fișiere de lucru ale programelor de
editare respective. Aici, o instrucțiune de lucru structurată este necesară pentru a preveni
angajații să suprapună accidental șablonul. Rutinele aranjate clar și etichetele fișierelor vă ajută
să vă găsiți drumul prin haosul de date.
Lucrul durabil se caracterizează printr-o bună gestionare a documentației, a structurilor
organizaționale și a șabloanelor. De exemplu, intro și outro ale unui videoclip nu trebuie să fie
dezvoltate și compilate din nou pentru fiecare producție.
Acesta este un factor care se încadrează în calculul bugetului unei producții media. Acesta și
ceilalți factori constituie baza pentru estimarea duratei de producție a unui mediu de învățare și
a costurilor acestuia.
Un șablon ar trebui să fie:
- Accesibil pentru toți cei care au nevoie de el
- Să fie etichetat în mod corespunzător
- Actualizat
- Să fie dotat cu un manual

Reflecția ulterioară asupra mijloacelor de învățare ar trebui, de asemenea, să arate unde ar fi de
ajutor formarea suplimentară și transferul de competențe între angajați. Pentru a putea funcționa
mai eficient, procesele individuale ar putea eventual să se renunțe la ele. De exemplu, angajatul
care lucrează la mașină și, prin urmare, o cunoaște bine, ar putea crea el însuși un videoclip sau o
imagine a mașinii și să o trimită trainerului.
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Există mai multe modalități de a instrui angajații astfel încât aceștia să aibă nevoie de mai puțin
timp pentru a produce media. În primul rând, prin dezvoltarea mai multor abilități și, astfel, să
facă mai puține greșeli, sau prin învățarea cum să-și facă procesele de lucru mai eficiente prin
planificare și durabilitate.
Domeniul de planificare include, pe de o parte, dezvoltarea unei competențe media suficiente
pentru a asigura un proces de producție fără probleme și, pe de altă parte, suficientă flexibilitate
pentru a putea reacționa în mod specific la obstacole. De exemplu, un angajat cu puține
cunoștințe de producție media poate, în caz de furtună bruscă, să transfere un interviu cu un
expert din exterior în interior. Chiar și un angajat cu un nivel înalt de competență media poate
reacționa la modificările rezultate ale condițiilor de iluminare, astfel încât să nu fie necesară o
corecție a culorii care necesită timp în post-producție.
Un proces de urmărire la fel de important este revizuirea materialului de învățare produs. Aceasta
ar trebui să corespundă unei liste de criterii de calitate pe care ați creat-o anterior. Dacă calitatea
nu îndeplinește cerințele, se poate face apoi o analiză pentru a determina unde sunt necesare
abilități suplimentare. Aceste criterii de calitate includ „eficacitatea materialului de învățare”,
adică cât de bune sunt rezultatele învățării după utilizarea e-learning și criterii de calitate care
permit efectuarea unei verificări vizuale înainte ca materialul de învățare să fie lansat.
Va deveni mai accesibil în timp? În general, o colecție de structură și materiale ajută să devină
mai eficientă în timp. În realitate, arată astfel: cineva creează o prezentare PowerPoint pentru o
activitate de învățare - dacă materialul va fi într-un folder partajat, următoarea persoană poate
folosi și dezvolta acea prezentare și chiar poate crea un șablon pentru prezentări ulterioare.
- Creați un loc de partajare pentru materiale de învățare
- Creați șabloane care pot fi folosite de toți instructorii
- Creați o structură pentru denumirea, stocarea, utilizarea și dezvoltarea șabloanelor
- Faceți totul foarte clar
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Tipuri de videoclipuri explicative
Deși proiectarea și producerea de videoclipuri reprezintă un proces sistematic, există diferite
tipuri de videoclipuri explicative. Fiecare tip are un scop diferit și îndeplinește o nevoie diferită de
învățare.
Tip

Descriere

Scop

Exemplu DigiVET

Microvideoclip scurte videoclipuri de instruire
pentru a afla despre un singur
subiect

explicați un concept simplu
în câțiva pași sau creați o
serie de microvideoclipuri
pentru a împărți un subiect
în segmente logice („pepite
de învățare”) pentru a spori
implicarea cursanților dvs.

Digital Learning
Project information
Stephanie - YouTube

Videoclip
tutorial

video de instruire („cum se
face”) a unui proces de lucru
complex cu mai multe metode
de instruire (de exemplu,
îndrumare, chestionare,
elemente interactive); maxim
10 minute

predarea unui subiect vizual
pentru a îmbunătăți
înțelegerea procesului de
lucru;

Trainer Explainer
creating Storyboard
with Stephanie No 3
final version YouTube

Videoclip de
formare

videoclipuri de viață (de
exemplu, interviu, prezentatori)
prin utilizarea mai multor
metode de instruire (de
exemplu, îndrumare,
chestionare, elemente
interactive)

predare despre subiecte de
învățare interpersonală (de
exemplu, conformare,
hărțuire) pentru a îmbunătăți
păstrarea conținutului și a
construi o relație

DigiVet Translation
Q & A Valerij & Rob YouTube

Screencast-uri
sau slidecasturi

înregistrările de ecran
concepute pentru a obține un
răspuns despre un subiect
anume

screencast-uri sunt adesea
numite „predare la timp” și
sunt folosite pentru instruire
informațională rapidă

How to digitize a
company’s learning
system with
Stephanie - YouTube

Prezentare

Curs înregistrat, preluări reale
sau prezentare

Punerea conținutului de
învățare la dispoziţie după
eveniment (de exemplu,
cameră web, slide-uri
PowerPoint înregistrate)

Animaţie

desene animate și videoclipuri
de tachinare (de exemplu,

Vizualizarea conținutului de
învățare folosind simboluri,
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meșteșuguri obișnuite, „flip
book”, vyond)

ilustrații și imagini în scop de
atracție

videoclipuri
explicative
realizate
manual

tablă albă, pictură pe panouri,
captură de tabletă, videoclipuri
de tmasă sau videoclipuri de
animație (de exemplu,
simpleshow, PowToon)

explicarea mai personală a
conținutului de învățare prin
utilizarea vizualizării comune

videoclipuri
bazate pe
povești

povestirea și oferirea de
impresii despre un anumit
subiect

împărtășirea experiențelor și
povestea despre un anumit
conținut de învățare (de
exemplu, lecții învățate,
bune practici, eșecuri) pentru
a crea motivație

III: Tipuri de videoclipuri explicative43
Sfaturi din lumea reală pentru producția video
Pe lângă experiența proiectului CoDiClust care a stat la baza cunoștințelor împărtășite în
capitolele anterioare, focus grupul DigiVET din țara parteneră Austria a inclus câțiva experți cu
experiență în producția media în mass-media publică și filmarea într-un context industrial, care
au împărtășit cele mai importante învățături ale lor:
„Iată câteva sfaturi pentru videoclipuri de învățare cu buget redus:44
o Definiți exact grupul țintă și apoi decideți ce tip de învățare doriți să adresați:
auditiv, vizual sau haptic, deoarece acest lucru trebuie luat în considerare în
concept.
o Dacă doriți să utilizați filmul (videoclipul) în mod adecvat, trebuie să respectaţi
anumite condiții tehnice: Luați în considerare condițiile de iluminare, folosiţi două
camere pentru a evita tăieturile, lucrați cu reprize scurte pentru a ușura tăierea,
folosiţi un microfon extern pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
o Considerații didactice: Concentrați-vă clar pe subiect și nu puneți prea multe
informații în părți individuale; mai degrabă produceţi o serie (adică mai multe
părți); în videoclipurile bune se creează tensiune.
o Definiți clar subiectul de învățare: aici puteți lucra cu un storyboard simplificat,
astfel încât să vă puteți imagina vizual procesul înainte de filmare.
o Lucrul cu „oameni reali” (protagoniști): reţineţi întotdeauna că de obicei nu sunt
actori și adesea tind să pară rigizi și nenaturali atunci când filmează. Aşadar, este
mai bine să-i lăsați pe protagoniști să facă ceva.”

43
44

gute-lernvideos.pdf (medienpaedagogik-praxis.de
Proiect DigiVET: Documentație a Focus Group Austria, p. 10
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„Bernd: Una peste alta, fac filme mai puțin reale, dar mă bazez pe filme de
animație, ceea ce oferă multiple avantaje: poți folosi oricând aceiași protagoniști,
..., care are o valoare de recunoaștere; prin anonimat, pot fi abordate probleme
delicate (de exemplu, forme de abatere la locul de muncă etc.).
În orice caz, persoanele care fac filme educaționale ar trebui să fie familiarizate cu
principiile dramaturgiei, de exemplu, înfățișați munca unui tinichigiu pe acoperiș:
posibilele pericole ar trebui prezentate într-un mod captivant.
Referitor la conceptul didactic: o greșeală obişnuită a începătorilor este „picturein-picture”, care nu face decât să deruteze privitorul. Totul ar trebui să fie simplu
și prezentat cât mai haptic posibil, de exemplu: atunci când vorbiți despre un
dispozitiv, acesta ar trebui să fie clar vizibil. Explicațiile pentru operarea unui
dispozitiv se vor oferi treptat - „împreună” cu privitorul, ca să spunem așa. O
recomandare este să împărțiți sarcina de învățare în bucăţi cât mai mici posibil și
apoi să o asamblaţi din nou folosind o secvență bine structurată.

o

o

o

Leonie:
„Dacă filmați într-un singur loc și condițiile de iluminare sunt bune, două camere
de smartphone sunt practic suficiente pentru filmare; 2 camere oferă cadre mai
interesante și uşurează editarea.
o De obicei, microfoanele interne ale smartphone-urilor nu sunt suficient de
puternice pentru o calitate bună a sunetului, însă puteți conecta microfoane
externe.
o Când începeți, vă recomand să vă uitaţi la videoclipuri YouTube și să înregistrați
conform instrucțiunilor și să încercați să vedeţi cum funcționează cel mai bine. O
modalitate bună și ușoară este să utilizați o prezentare PowerPoint ca introducere,
să o decupați cu Instrumentul Windows Snipping și apoi să o inserați în videoclip.
SFAT: Pentru a evita salturile, fotografiile trebuie să aibă aceeași dimensiune.
o Dacă sunteți puțin mai experimentat, puteți lucra cu 3 camere, astfel încât
perspective diferite să poată fi tăiate împreună. Ideal este să lucraţi cu un trepied
pentru a obține o calitate bună a imaginii.
o pentru a decupa imaginile: La început probabil v-aţi descurcat cu instrumentul
Movie Maker de la Windows, deoarece acesta este ușor de utilizat. Aici, trebuie să
fiți atenți la un început și un final de aproximativ cinci secunde în care nu se
întâmplă nimic.
o Dacă doriți să lucrați cu o voce introductivă, asigurați-vă că aceasta este o voce
nouă, în caz contrar veți deruta spectatorii. Din nou, ar fi bines ă folosiţi un
microfon extern pentru a asigura o calitate bună. Cu această „voce oprită”,
asigurați-vă că microfonul este poziționat mai la distanţă, altfel această voce va fi
mai puternică decât celelalte.
Sfaturi despre conceptul didactic:
 Dacă doriți să predați bine, conținutul trebuie să fie adaptat grupului țintă și următoarele
aspecte trebuie luate în considerare: Conținutul trebuie prezentat cât mai simplu posibil
la început și apoi construit pas cu pas. Nici prea mult, nici prea puțin, ceea ce, desigur, este
o
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dificil. În orice caz, este indicat să oferiți exemple practice și să prezentați problemele
complexe cât mai simplu posibil. Acestea sunt doar câteva reguli de bază ale unui domeniu
foarte complex.
 Structura didactică trebuie să fie bine planificată: un fel de storyboard simplificat vă poate
fi de ajutor. Este important să vă jucați prin situații înainte de a filma și să obțineți feedback
cu privire la caracterul inteligibil al conținutului.
 Este recomandabil să se pregătească postere care să prezinte bine conținutul învățării.
 Exemplele realiste din practică sunt cel mai bine înțelese.
 Dacă protagoniștii sunt „ocupați”, un videoclip de învățare pare de obicei mai autentic.”
Irina:
 „Pentru început, trebuie să analizăm dacă un subiect este mai bine explicat prin
grafică/animație sau prin protagoniști reali. Dacă alegeţi grafică și animație, trebuie să
ţineţi cont de faptul că aveţi nevoie de cineva care se pricepe cu adevărat la desen și, de
asemenea, este nevoie de mult material vizual. Varianta cu protagoniști este probabil mai
ușoară pentru IMM-uri.
 Când realizați videoclipuri de învățare cu protagoniști, este important să reţineţi că este
vorba de a găsi oameni foarte elocvenți și care se simt confortabil în fața camerei. Din
experiența mea profesională pot spune că acest lucru duce adesea la supraestimarea
propriilor abilități. Aşadar, nu este ușor să alegi oamenii potriviți. Puteți face acest lucru
solicitând părților interesate să înregistreze o explicație profesională în două sau trei
propoziții pe smartphone-urile lor. Apoi, mai multe persoane ar trebui să hotărască dacă
le place să-l asculte pe protagonist pentru a ajunge la o decizie cât mai obiectivă.
 În zona cu buget redus se poate spune că este destul de posibil să faci videoclipuri bune
cu un smartphone, deoarece calitatea imaginii este bună. Sunetul este problema: în
consecinţă, este indicat să folosiți un microfon extern.
 Încă un pont legat de modul în care un film simplu poate arăta profesional - explicat în doi
pași: 1) protagonistul vorbește la cameră (dacă este posibil în fața unui fundal neutru); 2)
protagonistul „face ceva” care are legătură cu subiectul (de exemplu, operează o mașină
și explică ceea ce face). Această sarcină mai lungă poate fi apoi tăiată relativ uşor. Dacă
utilizați două camere, editarea este deja mai complexă.
În opinia mea, este deosebit de important să pregătiți bine un videoclip și să acordați atenție
lungimii. În contribuțiile noastre acordăm atenție unei durate maxime de 3,30 min. pe unitate.
Sfatul meu pentru videoclipurile educaţionale este să faceţi mai multe părți și fiecare parte să
fie cât mai scurtă posibil. De asemenea, protagoniştii pot să ţină mai uşor pasul cu această
lungime. Iată o scurtă descriere a procedurii:
 Textul trebuie să fie dur, dar protagonistul să vorbească cât mai liber
 Dacă se foloseşte un smartphone, conectați un microfon extern
 Acordați atenție incidenței luminii și poziției protagonistului(lor)
 Înregistrați doar secvențe scurte
 Pentru tăiere: Adobe Premiere este disponibil și într-o versiune „ușoară” mai ieftină; în
caz contrar, folosiți freeware.”
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Referitor la competențele necesare, focus-grupurile recomandă:
 Sunt necesare „Cunoștințele de traducere”: există expresia „blestemul cunoașterii” care
rezumă o problemă: este adesea dificil pentru oamenii cu calificări înalte să separe
cunoștințele în părţi esențiale, deoarece le vine greu să se pună în rolul elevului. Adesea,
cerințele profesionale privind filmele de învățare sunt mult prea mari și este, deci,
important să ne întrebăm din nou și din nou câte cunoștințe sunt necesare pentru fiecare
grup țintă.
 Dezvoltarea conștientizării problemei (de exemplu, inversarea rolurilor): Cu toții am făcut
experiența că explicațiile nu sunt întotdeauna imediat înţelese. Ar trebui să luaţi acest
lucru la cunoştinţp şi să încercaţi să empatizaţi cu alți oameni atunci când vă ocupaţi de
subiecte noi. Este nevoie de empatie.
 „YouTube” nu este un remediu universal: fără cunoștințe anterioare, explicațiile găsite
acolo nu sunt întotdeauna de înțeles și există și pericolul de a te pierde în prea multe
cunoștințe. Cu videoclipurile de pe YouTube diferențele mari dintre „vorbitori” devin
imediat evidente: doar câțiva reușesc să înceapă de la pasul zero, să se pună intuitiv în
poziția cursanților și să construiască un subiect pas cu pas.”
4.2 Podcasting
Podcast-urile sunt în primul rând redări audio, care pot fi proiectate foarte liber în
implementarea lor. Podcasturile sunt de obicei împărțite în sezoane și episoade, sezonul fiind
subiectul principal, povestea principală, iar episoadele fiind episoadele individuale
subordonate subiectului principal. Acestea se pot baza unele pe altele ca episoade sau pot
trata individual diferite aspecte ale supratemei.
Spre deosebire de videoclipuri, podcasturile pot fi produse cu un minim de efort tehnic. Cu
toate acestea, din lipsa unui strat de imagine, trebuie avută mare grijă la prezentare, la
calitatea înregistrărilor, la editare și în final la editarea conținutului. Nu toate subiectele pot fi
tratate în podcasturi, dar mediul este foarte potrivit pentru transmiterea cunoștințelor din
următoarele motive:
 podcast-urile pot fi ascultate indiferent de oră și loc (în tren, în drum spre serviciu, în
pat seara)
 majoritatea utilizatorilor au dispozitivul de redare cu ei: smartphone-ul sau un player
mp3. Hardware cum ar fi videoclipuri, de ex. un PC cu ecran sau laptop, nu este
necesar.
 producțiile de înaltă calitate pot fi realizate cu efort tehnic minim.
 concentrarea asupra elementelor esențiale transmite cunoștințe solide
Decizia de bază înainte de a produce un podcast este cea referitoare la conținut. Ce
conținuturi de învățare sunt adecvate pentru a fi abordate într-o piesă audio, care ar trebui
implementate mai bine într-un videoclip sau altfel? Există nenumărate podcasturi pentru
învățarea limbilor străine, podcasturi despre istorie și evoluție sau podcasturi de tehnologie
și știință. Practic, subiectele care nu au nevoie de imagine pot fi prezentate într-un mod
distractiv și direct ca podcasturi de învățare.
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O altă decizie în pregătire: cine povesteşte podcastul, cine conduce ascultătorii, cine prezintă
conținutul? Aceasta este întrebarea despre gazdă, prezentator și necesită un răspuns serios şi
atent, pentru că este decisiv dacă podcast-ul se face auzit și dacă ceea ce s-a auzit şi rămâne
în memorie. Un podcast nu poate consta în simpla citire a conținutului cu voce tare, conținutul
trebuie procesat și prezentat.
Un manuscris trebuie pregătit înainte ca materialul audio să fie înregistrat. În acest manuscris,
părțile de moderare, fluxurile (interviuri, material de arhivă etc.), inserții muzicale și alte
adnotări sunt înregistrate în ordine liniară. Acesta formează cadrul de bază pentru
înregistrarea în sine, precum și pentru post-producție. În mod ideal, un manuscris ar trebui să
arate astfel:
TITLUL PODCASTULUI
Numărul şi titlul episodului
Autor
Editor
Informaţii despre producţie
(Ce vorbitori ? Ce sunet /
muzică ? )
Rezumatul episodului
MUZICĂ Intro, Titlu
MOD Bună ziua şi bine aţi venit la un nou episod din ...Astăzi suntem ocupaţi ... Am întâlnit-o
pe doamna doctor ... şi am întrebat-o ...
OV Interviu Doctor… von 1.12 – 2.14
"Consider că Pământul a fost creat deoarece ….“
MOD
MUZICĂ Pauză
MOD
MUZICĂ Pauză
MOD Vă mulţumim că ne-aţi ascultat. Ne vedem data viitoare la ....
MUZICĂ Outro
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Structura unui podcast este următoarea:

1. Intro cu muzică
2. Introducere
3. Conținut
4. La revedere și previzualizare
5. Outro cu muzică
Pentru producerea unui podcast (înregistrare) este necesar un echipament gestionabil. În funcție
de conținut și utilizare, se pot folosi diferite microfoane și diferite dispozitive de înregistrare.
Probabil cea mai simplă soluție cu rezultate acceptabile este înregistrarea cu ajutorului unui
smartphone și a unui microfon extern. Nu există limite pentru extinderea cu microfoane pentru
reporteri, microfoane stereo sau chiar recordere multi-track, dar cu cât acestea sunt mai scumpe,
cu atât mai complexe din punct de vedere tehnic devin condițiile de înregistrare.
Prezentare generală și oferte de pachete pot fi găsite pe Internet în număr mare. Chiar dacă
dotarea tehnică rămâne clară, înregistrările audio și calitatea acestora sunt de o importanță
decisivă pentru podcast. Doar înregistrările impecabile din punct de vedere tehnic pot fi procesate
în continuare și cu cât înregistrările sunt mai bune, cu atât podcast-ul este mai bun și cu atât este
nevoie de mai puțin timp pentru post-producție.
Există nenumărate programe și software de editare audio care variază foarte mult din punct de
vedere al complexităţii şi posibilităților. Chiar și programele mai simple necesită un anumit
antrenament, dar apoi rulează cu rezultate acceptabile.
Programele freeware Audacity de la Ocean Audio sunt programe gratuite care pot fi folosite
pentru editarea simplă și editarea unui podcast. Toate celelalte programe, precum Protools,
Cubase, Logic etc., nu sunt recomandate începătorilor pe motive de complexitate.
Diverse tutoriale pe internet oferă cunoștințe de bază pentru editarea audio, montajul și
procesarea sunetului.
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De obicei, fiecare podcast are un strat muzical. În funcție de conținutul și orientarea creativă a
podcastului, muzica poate fi redusă sau utilizată foarte intens. Muzica servește la etichetarea
podcastului cu intro și outro, care sunt aceleași pentru fiecare episod și oferă valoare de
recunoaștere.
Muzica poate structura și subdiviza podcastul, poate închide și separa capitole și, astfel, poate
crea adesea pauze binevenite. Dar muzica poate şi ilustra, amplifica și emoționa fiind astfel
considerată o instrument stilistic important în producția de piese audio.
Muzica pentru podcasturi face obiectul unor reglementări stricte privind drepturile de autor. Dacă
doriți să utilizaţi muzică, trebuie să aflați exact dacă și modul în care pot fi folosite anumite piese
muzicale. Există şi furnizori specializați în muzică pentru podcasturi, de unde muzica poate fi
achiziționată și utilizată pentru podcasturi.
Pe baza funcţiei şi grupului țintă al Podcastului, există diferite posibilități de a publica un
Podcast și de a-l pune la dispoziție pentru public și ascultători.
Podcasturile sunt căutate, găsite, transmise în flux și descărcate pe internet, dar platforme
precum Spotify, Deezer sau ITunes etc. sunt, la rândul lor, furnizori importanți de podcast.
Platformele și aplicațiile de ascultare a podcasturilor nu stochează informațiile podcastului. În
schimb, primesc fișierele audio de la un serviciu de găzduire podcast printr-un flux RSS.

Podcasturi într-un mediu de învățare VET
Câteva exemple de podcasturi legate de învățarea VET sunt:
https://nursing.com/podcasts/
https://humblemechanic.com/feed/podcast/podcast
https://stellaculinary.com/
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4.3 Învățare digitală pentru studenții cu abilități lingvistice reduse sau care deţin
calificări formale inferioare
Media digitală poate fi o oportunitate specială pentru cursanții netradiționali. Populațiile devin
mai eterogene. Aici se include cursanții din medii de migrație, ceea ce înseamnă adesea că limba
principală din țară nu este limba maternă a cursantului, dar se includ și cursanții cu dizabilități,
care sunt din ce în ce mai integrați în mediile obișnuite de lucru. De asemenea, în multe țări din
Europa, rata abandonului școlar este mare și, astfel, sistemul de învățare în cadrul companiei
trebuie să ia în considerare faptul că există cursanți cu foarte puţină educație formală şi care au
calificări inferioare. Aceștia nu sunt în mare parte mai puțin inteligenți sau capabili din punct de
vedere practic, ci sunt mai puțin obișnuiți cu aranjamentele formale de învățare. Adesea, simt că
au avut experiențe neplăcute la școală și, prin urmare, sunt contra aranjamentelor de învățare
formale, în stilul sălii de clasă.
În consecinţă, unii dintre ei vor să „facă ceva practic” sau „doar să lucreze”. Alții sunt deschiși
către o învățare mai formală sau chiar către o certificare a rezultatelor învățării. Pentru aceștia,
educația continuă în cadrul companiei poate fi o „a doua șansă”.
Un grup special de cursanți cu abilități lingvistice reduse sunt „dislexicii funcționali”. În Germania
au fost raportate cifre destul de spectaculoase. Se estimează că aproximativ 4,5% din populație
nu este capabilă să înțeleagă nici măcar propoziții scrise de bază, iar încă 10% pot înțelege doar
propoziții simple individuale, dar nu pot înțelege nici măcar texte moderat complexe. 45
Ca în toate cazurile discutate în acest manual, o identificare amănunțită a nevoilor și aspirațiilor
cursantului reprezintă cheia pentru crearea sistemelor de învățare.
Din punctul de vedere al companiei, motivul principal pentru a include și cursanți cu competențe
lingvistice reduse sau care deţin calificări formale inferioare este acela de a avea un număr mai
mare de forță de muncă, deoarece adesea există un deficit de angajați de masă „ideali”, bine
educați și instruiți.
Totuși, aceasta implică o serie de cerințe pentru sistemul de învățare:
 un proces de lucru corect trebuie să fie asigurat prin instruire corectă și eficientă
 aranjamentele de perfecţionare şi/sau formare iniţială trebuie adaptate la nevoile
grupurilor eterogene de cursanţi.
Media digitală poate contribui la ambele aspecte.
___________________
45 Nickel, S. (2021): Funktionaler Analphabetismus - HIntergründe eines aktuellen gesellschaftlichen Phänomens.

https://www.bpb.de/apuz/179347/funktionaler-analphabetismus (recuperat 21.11.2020). A se vedea, de asemenea, sondajul
OCDE privind aptitudinile adulților pentru numere pe țări individuale: https://youtu.be/Cot_YgDAsTw
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Vom discuta ambele cazuri din perspective cursanților cu competențe lingvistice ale societății de
masă mai slabe și al cursanţilor care au beneficiat de educație formală inferioară.
4.3.1 Instrucțiuni pentru un proces de lucru sigur și eficient pentru cursanții cu abilități
lingvistice de masă mai reduse
Pentru angajații cu competențe lingvistice de masă mai reduse, media digitală vizuală, și anume,
videoclipuri și imagini reprezintă instrumentul de instruire ideal.
În acest caz, principiul „arată, nu spune!” se aplică în totalitate.
Alegerea instrumentului de instruire greșit poate fi nu numai ineficientă, dar și periculoasă.
În multe cazuri, componența forței de muncă s-a schimbat, dar sistemele de instruire nu.
Instrucțiunile sunt fie verbale, de la maestru la începător, fie companiile se bazează pe instruire
colegială. În anumite cazuri, există instrucțiuni scrise, ca de exemplu: manuale, documente de
asigurare a calității sau instrucțiuni scrise mai scurte.
În toate cazurile, consecințele pot fi dramatice dacă învățarea se face doar printr-un accident sau
dacă materialul valoros este distrus, astfel încât instrucțiunea nu a fost înțeleasă.
Prin urmare, se aplică următoarele reguli:
Realizați secvențe video scurte sau serii de imagini sau animații, care să poată fi înțelese fără
narațiune sau subtitrare suplimentară, care să arate clar procesul de lucru


Subliniați clar fazele critice ale procesului sau punctele periculoase ale procesului



Folosiţi pictograme sau imagini ale secvenței pentru a face referire la videocli



Folosiți coduri QR pentru a direcționa cursanții către materialul video sau pentru a
instrui în mod clar cursanții ce videoclipuri să vizioneze



Asigurați-vă că toţi cursanţii au acces la dispozitivele adecvate pentru a viziona videoclipul
sau puneţi aceste dispozitive la dispoziţia cursanților.



Asigurați-vă că toţi cursanţii pot opera aceste dispozitive în mod corespunzător



Verificați rezultatele învățării, de exemplu, prin supravegherea cursantului care
implementează procesul, în special în cazul proceselor de lucru potențial periculoase

În cazul în care se poate asigura că respectivul cursant cunoaște la nivel avansat limba maternă
(adică nu este analfabet funcțional în limba maternă), se poate folosi și subtitrarea secvențelor
video.
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Acest lucru presupune însă un efort mai mare, întrucât trebuie dezvoltate subtitrări bune care să
evidenţieze cuvintele cheie ale procesului de lucru și trebuie să se asigure o traducere adecvată
realizată de o persoană care înțelege procesul de lucru, deoarece un vocabular de specialitate
pentru proces în ambele limbi poate fi angajat într-o astfel de producție.
Pe lângă dificultățile de limbă, pot apărea și dificultăți de citire, sau procesele din videoclip sunt
atât de complexe încât sunt greu de înțeles, dacă privitorul trebuie să citească și să le vizualizeze
în același timp.
Într-un grup multilingv de lucrători/cursanţi, acest lucru multiplică efortul de a produce un astfel
de conținut.
În consecinţă, se vor avantajele și dezavantajele sale față de o producție video care doar
„ARATĂ”.
Unul dintre factorii „pro” este efectul de învățare al unei astfel de producții, care va fi discutat în
cele ce urmează.
Câteva sfaturi suplimentare despre videoclipurile care doar ARATĂ (SHOW-only):
Videoclipurile care sunt construite pur vizual trebuie concepute diferit de cele care au o
componentă sonoră.
Imaginile individuale trebuie să stea nemișcate mult mai mult, iar acțiunile trebuie efectuate mai
lent, astfel încât să poată fi înțelese și eventual susținute de săgeți, animații și forme inserate.
De asemenea, este important să acordați o atenție deosebită faptului că nu există informații
inutile și distragere a atenției în imagine.
Dacă sunt folosite simboluri pentru o mai bună înțelegere, se va efectua în prealabil un control
cultural pentru a afla dacă simbolurile folosite ar putea fi înțelese greșit în alte culturi.
Împărțirea videoclipurilor: se va încerca împărțirea conținutului videoclipului în videoclipuri mai
mici. Acest lucru permite elaborarea mai detaliată a conținutului și totuși o durata în care
cursantul să se poată concentra.
Întreg conținutul videoclipului
Împărțiți videoclipul în secțiuni relevante
Adăugați detalii pentru o mai bună înțelegere

Încetinirea detaliilor: procesele care sunt filmate ar trebui
să fie redate la viteză normală. Ulterior, detaliile importante pot fi redate cu o viteză mai mică,
astfel încât cursantul să se poată uita mai atent. În anumite situații, se pot adăuga animații pentru
a clarifica focalizarea.
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Accentuarea: pentru a concentra cursantul sau pentru a sublinia anumite detalii, se pot adăuga
simboluri.
Filmul poate fi oprit și se pot desena cercuri în jurul detaliului important. Săgețile pot fi utile
pentru a indica o direcție.
Se pot folosi simbolurile internaționale de avertizare pentru a sublinia pericolul.

Formele și săgețile pot indica unde trebuie să te uiți.

Multe simboluri de avertizare sunt internaționale și sunt ușor de înțeles

Testare: Testarea este deosebit de importantă pentru videoclipurile pur vizuale. Videoclipurile ar
trebui testate cu persoane care nu sunt familiarizate cu subiectul. Astfel, neînțelegerile se pot
clarifica cel mai bine.
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4.3.2. Instrucțiuni pentru un proces de lucru sigur și eficient pentru cursanții cu educație
formală inferioară
În anumite țări partenere, precum Germania și Austria, formarea profesională inițială vizează o
„competență de muncă holistică”, anume capacitatea oricărui muncitor calificat care absolvă
sistemul de formare profesională duală de a planifica, executa și evalua procese complexe de
muncă în domeniul lor în cea mai mare parte autonom.
Același efect trebuie obținut printr-o educație superioară, academică, de competențe generale,
cum ar fi o diplomă de licență sau master. Aceasta include așteptarea că persoana este capabilă
și dispusă să se informeze despre cerințele unei anumite provocări, să colecteze și să integreze
informații adecvate și să-și evalueze propriile rezultate ale muncii.
Într-un mediu de lucru, o calificare inferioară este definită de nevoia de instruire și supraveghere
mai detaliate.
Într-un mediu tradițional de fabrică „fordist”, această provocare a fost rezolvată prin defalcarea
tehnică a procesului de lucru în secvențe atât de simple încât pot fi învățate de oricine într-un
timp foarte scurt.
Această formă de industrie și muncă de birou a fost comună în Europa până la mijlocul anilor
optzeci și a avut un succes uriaș în integrarea unui număr mare de muncitori needucați în
industriile tradiționale, inclusiv muncitorii migranți.
O formă încă foarte prezentă de muncă „standardizată” sunt sistemele restaurantelor fast-food
de tipul „McDonalds”, unde munca este defalcată în secvențe mici și acestea sunt susținute de
tot felul de ajutoare și indicatoare vizuale și auditive. Tot ceea ce este necesar de la muncitor este
să execute aceste secvențe din nou și din nou cu o perfecțiune din ce în ce mai mare.
Avantajul unor astfel de aranjamente de lucru din perspectivă didactică este că, avâmd în vedere
că procesul de lucru este repetitiv, materialul didactic care să susțină acest proces de lucru poate
fi produs și cu mai multe resurse, pentru că poate fi folosit de mai multe persoane pentru o
perioadă mai lungă de timp.
Deoarece cursanții cu educație formală inferioară sunt, în general, mai puțin obișnuiți cu
autoînvățarea, de exemplu: recuperarea și organizarea informațiilor în mod activ și urmărirea
învățării cu un grad ridicat de autoorganizare și perseverență, se aplică următoarele reguli:
• oglindirea întregului proces de lucru cu material didactic, astfel încât cursantul să nu fie nevoit
să identifice ceea ce este important
• crearea unei imagini de ansamblu bună asupra procesului
• crearea de secvențe scurte de până la un minut
• folosirea de formate „distractive” vii și motivante
• asigurarea unei tranziții motivante către următoarea secvență
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul
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• folosirea unui limbaj simplu
• dacă este cazul, producerea materialului în toate limbile vorbite de personal, pentru a vă
asigura că întregul conținut este înțeles
• utilizarea de forme încurajatoare de evaluare a rezultatelor învățării, cum ar fi elementele de
gamificare, dar cu evitarea feedback-ul negativ, deoarece mulți dintre cursanții de acest gen au
fost anterior descurajați de astfel de sisteme de feedback negativ
Tot aici susținătorii/facilitatorii unei astfel de învățări trebuie să se asigure că toți cursanții au
acces la dispozitivele pe care sistemul este destinat să ruleze și înțeleg cum să le folosească.
Ei trebuie să prezinte cursanților sistemul și să se asigure că sunt efectiv utilizate.
În toate cazurile, rezultatele învățării trebuie evaluate prin supravegherea cursantului care
execută corect procesul de lucru. Completarea unui chestionar despre cum se face este drăguț,
dar nu suficient.
Gândiți-vă la exemplul instrucțiunilor de siguranță ale companiilor aeriene. În final, însoțitorul de
bord se asigură că toate centurile sunt bine fixate.
https://youtu.be/ja_cH494z98
4.3.3. Principiile dezvoltării abilităților pentru cursanții cu abilități lingvistice de masă slabe
În general, fiecare persoană ar trebui să urmărească o bună stăpânire a limbii principale din țara
în care lucrează. Acest lucru va sprijini educația continuă și, de asemenea, va facilita contactul
social la toate nivelurile. Numai în anumite sectoare de înaltă calificare foarte specializate și în
anumite zone metropolitane (și aici în anumite „bule” transnaționale ale societății) engleza este
stabilită ca limbă comună de comunicare, astfel încât învățarea limbii țării să nu fie absolut
obligatorie.
Companiile cu angajați cu competențe lingvistice slabe ar trebui să analizeze cu atenție
competențele lingvistice ale angajaților lor și să inspire și să sprijine îmbunătățirea competențelor
lingvistice.
După cum s-a menționat, analfabetismul funcțional este un subiect relevant. Spre deosebire de
străinii care nu vorbesc limba țării de reședință, analfabetismul funcțional este adesea legat de
rușinea personală. În timp ce, în cadrul companiei, supervizorii și specialiștii în dezvoltarea
personalului ar trebui să se asigure de identificarea analfabetismului funcțional, ei ar trebui să fie,
de asemenea, conștienți de sistemele de sprijin disponibile pentru această categorie de
cursanți.46

______________________
46 Pentru Germania,

de exemplu: https://schreiben-lesen-rechnen.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/855988.php XXXPartners:
adăugați sistemele corespunzătoare
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Același lucru este valabil și pentru învățarea limbii pentru cursanții non-nativi. Există o serie de
cursuri tradiţionale dar şi sisteme de învăţare online foarte bune.47
Toți supraveghetorii și colegii ar trebui să fie încurajatori și de ajutor față de colegii care nonnativi. Nu trebuie să fii un trainer de limbi străine calificat pentru a face acest lucru! De exemplu,
în fiecare conversație pe care o aveți cu un stagiar sau un coleg, toată lumea îl poate ajuta să-și
folosească propriile abilități lingvistice și să încerce ceea ce tocmai a învățat, creând o atmosferă
relaxată. Iată câteva sfaturi despre cum să fii de ajutor:
 Vorbiți corect
• Vorbiți încet și clar
• Formulați propoziții scurte
• Permiteți întrebări
• Evitați dialectul
• Includeți bucle explicative atunci când explicați fapte noi
• Evitați proverbele și expresiile ironice
Dar nu vă fie frică! Dacă vă gândiți la aceste sfaturi vă va ajuta să reflectați asupra obiceiurilor
lingvistice pe care nu le cunoașteți. Încercați doar să construiți o conexiune bună cu colegul dvs.
și lucrați la ea. Comunicarea acceptării este cel mai important factor!
Pe lângă aceste sfaturi generale, media digitală poate îmbunătăți și experiența de învățare.
Cursurile de limbi străine de înaltă calitate bazate pe mass-media sunt probabil cea mai cunoscută
utilizare a media digitală pentru învățare, fapt demonstrat de zeci de ani de cursurile precum
foarte popularele cursuri de engleză BBC.
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/course/lower-intermediate
Există însă domenii de specialitate în învățarea limbii străine pentru situații profesionale în care
astfel de cursuri trebuie completate cu vocabular și expresii specifice unei anumite profesii sau
chiar unei anumite companii.
Producerea de videoclipuri care prezintă situații tipice ale profesiei sau companiei în limba țării
într-un limbaj clar și subtitrat în mai multe limbi poate fi un mijloc de învățare a limbii și a
cunoștințelor profesionale relevante în același timp.
Producerea unor astfel de videoclipuri ca un exercițiu de echipă poate fi un mijloc de a reflecta și
de a învăța procesul de lucru, așa cum se arată în capitolul precedent.
Un exemplu de astfel de sistem de învățare a fost dezvoltat în cadrul proiectului Erasmus +
„TourEng” pentru învățarea limbii engleze în sectorul turismului:
http://www.toureng.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCr8DYKbeCvhxFPCqxxBCWzw/videos
__________________________
47 de exemplu pentru Germania:

https://deutsch.vhs-lernportal.de/wws/9.php#wws/deutsch.php?9c797a8739297e2fdbc18f3830378361
https://youtu.be/ql7J-srh6iA
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4.3.4. Principii de dobândire a abilităților de către cursanții cu nivel scăzut de educație formală
Mediile digitale pot fi folosite pentru a dezvolta sistematic competențe profesionale.
Există numeroase exemple de sisteme destul de comprehensive de medii digitale care susțin
construirea de astfel de profiluri.48
Dintre aceste abordări, sunt interesante în acest caz cele care folosesc mediile digitale ca mijloc
principal de dobândire de competențe.
Proiectul ”kfz4Me” a fost deja menționat de mai multe ori în acest ghid ca bună practică. Acest
capitol oferă mai multe detalii despre conceptul didactic folosit în cadrul acestui proiect.
Idea generală a abordării este ”învățare prin predare”. Numai acele procese care pot fi explicate
clar de către cursant pot fi considerate ”învățate”. Dovada învățării este un obiect care poate fi
folosit de alții ca material didactic, respectiv animație, video sau alt produs digital.
Predarea procesului specific de lucru este un proiect de învățare pentru cursant.
Cursanții sunt motivați să analizeze și să descrie procesul pe care ar trebui să îl învețe cât se poate
de bine.
Pașii individuali sunt:
1. delimitarea unui proces specific din procesul de muncă general: formatorul și
cursantul identifică un proces specific care este potrivit pentru a fi învățat de și explicat
cursantului. Acest pas este unul critic pentru adaptarea dificultății învățării la abilitățile
cursantului. Începătorii și cursanții cu un nivel scăzut de educație formală încep cu
secvențe foarte simple și scurte, în timp ce cursanților avansați li se cere să producă
materiale pentru procese complexe și mai lungi.
Sarcina de lucru trebuie aleasă ținând cont de dubla provocare a depășirii dificultăților
tehnice specifice și a celor privind producția media. Ambele trebuie alese astfel încât
cursantul să fie stimulat, dar nu suprasolicitat. Există o probabilitate mare ca
dificultatea să fie depășită. Sarcinile pot fi identificate în situația de învățare și
distribuite cursanților.
Sarcinile se găsesc într-un grup prin, de exemplu, consultarea cardului și prin culegerea
de idei. Sarcinile sunt ordonate în funcție de complexitate și de cerințe. Apoi se
definesc micro-sarcini astfel încât dubla dificultate a însușirii subiectului și a
__________________________
48

De ex. pentru tâmplărie https://zimmererzentrum.de/de/online-lernen/
https://www.youtube.com/c/ZimmererzentrumBiberach
Există mai mult de 120 de exemple de proiecte privind digitalizarea în formarea inițială în Germania care pot fi preluate la
https://www.qualifizierungdigital.de
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mediilor digitale să poată fi gestionată. Ca regulă generală, filmele tratează numai un
detaliu. Pentru a fi folositoare ca material pentru terți, filmele produse trebuie
arhivate sistematic pe un portal de învățare online. În acest scop este nevoie de
intervenția meticuloasă a formatorului.49
2. Scrierea de scenarii: Scenariul este baza următorilor pași audio și video. Cursantului i
se cere să scrie un text foarte bun cu o anumită temă. Scopul este ca acesta să își
dezvolte abilitățile de exprimare scrisă. Cursantului i se cere să folosească propoziții
scurte și clare, nu mai lungi de opt cuvinte. Textul trebuie discutat cu ceilalți cursanți
și cu formatorii. Din aproximativ 600 de cuvinte se obține un minut de clip video.
3. Audio: Schäfer recomandă punerea în prim plan a unei bune calității audio. Textul ar
trebui înregistrat folosind un microfon bun, de preferat într-un program software de
editare de film.
4. Filmarea/crearea de materiale vizuale. Numai partea audio este ilustrată în imagini,
animații sau material video ”real”. Schäffer recomandă folosirea imaginilor sau a
clipurilor video deja existente și numai ulterior adăugarea sarcinii de a filma. 50
Principiile după care este ghidat cursantul începător sunt:
 atribuirea unei sarcini cursantului
 evaluarea nu numai a rezultatului final, dar și a fiecărui pas pentru menținerea
motivației
 începerea cu secvențe scurte și detalii și evoluția treaptată spre sarcina și dificultatea
producției media
De la început proiectele media ar trebui să ia în considerare accesibilitatea media pentru cursanții
cu handicap:
Perceptibilitate: Sunt utile contrastul bun, fundalurile simple, dimensiuni mari ale literelor.
Trebuie acordată atenție înaltei rezoluții în redare astfel încât detaliile materialelor vizuale să
poată fi văzute.
Utilitatea: Mediul trebuie să fie controlabil de către privitor, viteza, oprirea și volumul etc. trebuie
să fie controlabile de către privitor pe toate dispozitivele posibile.
Inteligibilitatea: Textul trebuie să fie bine pregătit și potrivit pentru utilizatori. Propoziții logice și
scurte, limbaj adecvat pentru nivelul utilizatorilor țintă (ceea ce poate însemna și lipsa textului!).
Mediul trebuie să fie ”robust”, respectiv dispozitive folosite de utilizatorii țintă, de exemplu
folosirea M4 ca standard.51
_______________________
49

cf. Schäfter, p.50 ff
cf. Schäfter, p.55 f
51 cf. Schäfter, p.124 ff
50
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Schäfer scoate în evidență diferențele dintre tutoriale, care au ca scop principal să-i permită
utilizatorului ”să execute sarcina”, și ”tutoriale video”, care detaliază conținutul și îi conferă o
bază teoretică, folosind elemente textuale mai grafice...”.
Impactul asupra cursantului, nu asupra utilizatorului final (posibil) este esențial. Prin urmare, mai
multe clipuri video pe aceeași temă pot fi produse, care s-ar putea dovedi inutile în alte
contexte.52

_______________________
52 cf. Schäfter, p.45
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4.4. Sisteme de management al învățării
După cum am discutat în capitolele anterioare, folosirea mediilor digitale în educația vocațională
poate lua diverse forme. În cele mai multe cazuri acestea se folosesc ca suport pentru creșterea
treptată a impactului formelor tradiționale de învățare.
Astfel, folosirea mediilor digitale nu ar trebui confundată sau echivalată cu ”e-Learning”; în special
nu ar trebui identificată cu folosirea unor sisteme de management al învățării (LMS). Acestea sunt
foarte răspândite în zilele noastre în mediile universitare, dar și în educația vocațională.
Majoritatea acestor sisteme indică această folosire prin limbaj, utilizând termenii ca ”student”,
”curs” etc., care indică un mediu de învățare formal cu o relație tradițională profesor-elev, ce
poate fi potrivit în unele situații, dar este mai puțin acceptabil în altele, cum ar fi grupuri de
cursanți experți.
Deși prezentul ghid se concentrează pe înțelegerea și planificarea strategică în folosirea mediilor
digitale, aceste sisteme sunt folosite pentru a organiza astfel de medii și a le face accesibile
utilizatorilor. De asemenea, proiectul DigVET folosește un astfel de LMS. Prin urmare, această
secțiune discută pe scurt unele caracteristici ale LMS.
Sistemele de management al învățării sunt aplicații software care ajută la organizarea resurselor
educaționale și în programele de instruire.
Scopul LMS este să prezinte și să monitorizeze procesele de învățare în fiecare locație și ar trebui
să fie un instrument de învățare autoorganizată.
Structura LMS depinde de obiectivele organizației, dar ar trebui să simplifice procesul.
Ar trebui să includă următoarele funcționalități de bază:





înscrierea la curs și predarea
gestionarea cursanților, cursurilor, rolurilor și generarea rapoartelor
crearea și administrarea cursurilor și actualizarea conținutului învățării
crearea de activități și de teste pe bază de performanță (ex. monitorizarea abilităților,
calendar)
 monitorizarea și analiza informațiilor privind cursanții (ex. istoricul instruirii, performanța)
 oferirea de învățare socială și de diferite canale de comunicare (ex. videoconferință, chat,
forum)
Niciun sistem de management nu se potrivește nevoilor tuturor organizațiilor. În general, sunt
luate în considerare următoarele tipuri.
Sistemele de management al învățării instalate sunt instalate direct pe serverul companiei și
trebuie să fie întreținute de companie. În comparație cu acestea, sistemele de management al
învățării dematerializate (de tip cloud) sunt găzduite pe serverul furnizorului și sunt oferite ca
serviciu (SaaS).
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Soluția de tip cloud este mai accesibilă, mai ușor de folosit, de dezvoltat, de întreținut și, adesea,
mai ieftină.
Sistemele de management al învățării gratuite sau cu sursă deschisă sunt deseori utile
organizațiilor mici cu buget redus.
Însă, condițiile legale sunt mai dificile, deci aceste soluții nu pot fi recomandate companiilor mai
mari.
Evident, este posibilă dezvoltarea unui software individual care să permită personalizarea totală
dar costurile sunt de cele mai multe ori foarte mari.
Procesele de alegere a programelor software ar trebui să includă următoarele întrebări:
- Cât de intuitivă este interfața pentru utilizatori? Utilizatorul se simte încrezător? Cum
arată și cum se comportă? Poate software-ul să fie personalizat pentru a oferi o experiență
mai bună utilizatorului? Ce înseamnă învățarea prin dispozitive mobile? Ce înseamnă
gamificarea? Ce este învățarea socială?
- Se pot integra date din alte baze de date (ex. gestionarea talentellor, administrarea
resurselor umane, software colaborativ, wiki)? Cum se pot transfera datele?
- Cum se face administrarea conținutului? Se pot organiza cu ușurință resursele de instruire
online într-un traseu de învățare util? Cât de flexible sunt opțiunile de evaluare? Cât de
ușor, multilingv și adaptabil este sistemul de management al învățării? Care sunt
rapoartele?
- Cum este suportul tehnic? Care este capacitatea de stocare a datelor? Cum se respectă
siguranța și reglementările? Care este structura costului (ex. tarife unice, cheltuieli de
funcționare)?
Sistemele de management al învățării folosesc de obicei diferite roluri cu responsabilități
specifice:
- administrator: controlează sistemele, actualizează, acordă acces utilizatorilor, notifică
- formator: încarcă cursurile, face conținutul învățării accesibil, revizuiește listele cu puncte
de interes ale cursurilor, planifică cursurile, planifică și efectuează sesiunile de instruire,
notifică
- manager: vizualizează detaliile și performanța echipei, solicită sau recomandă programe
de instruire pentru echipă, administrează aprobările și extinderile
- cursant: se conectează, urmează cursurile, parcurge materialele de învățare, termină
sarcinile de lucru, creează detalii de cont de bază (ex. fus orar, parolă), urmărește procesul
de învățare, participă (ex. forum, sondaj)
- invitat: parcurge materialele de învățare publice
Sistemele de management al învățării sunt folosite în primul rând pentru a transfera, partaja și
monitoriza conținutul învățării, în timp ce platformele de învățare prin experiență sunt folosite
pentru a gestiona și spori conținutul învățării în vederea creării unei experiențe de învățare
personalizată (ex. conținut colaborativ, partajarea cunoștințelor).
Exemple de sisteme de management al învățării:
Moodle este un LMS gratuit care oferă un set standard de caracteristici pentru maximum 50 de
utilizatori.
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Moodle are funcția de învățare socială care permite cursanțior și formatorilor să trimită mesaje
direct unii altora pe forumurile cursurilor.

În plus, este prietenos cu dispozitivele mobile și are o acoperire mare: https://moodle.de/

TalentLMS este un sistem de management al învățării cu sursă deschisă pentru afaceri de toate
dimensiunile.
Un aspect unic pe care îl oferă TalentLMS este reprezentat de soluțiile personalizate pentru
industrii specifice, cum ar fi fabricarea, industria auto, industria alimentară și a băuturilor:
https://www.talentlms.com/platform
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GoSkills este un tip de LMS dematerializat pentru echipe de orice dimensiuni. Funcțiile de bază
sunt gratuite și pot fi actualizate pentru 29 de euro per cursant pe lună: http://www.goskills.com/
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Canvas este un software cu sursă deschisă și dematerializat care este proiectat pentru a susține
formatorii și cursanții prin crearea unui mediu de învățare antrenant. Este o colecție de materiale
de învățare în care formatorii pot folosi teste și iniția discuții:
https://www.instructure.com/de/canvas

Google Classroom este un instrument gratuit care îi ajută pe formatori să gestioneze și să evalueze
progresul învățării, consolidând legăturile cu elevii de la școală, de acasă sau în mișcare:
https://classroom.google.com/u/0/h
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4.5. Medii virtuale și Rețeaua Socială Enterprise (ESN)
Dintr-o perspectivă mai largă sistemul de învățare al organizației poate fi privit ca un mediu
virtual. Este o aplicație de rețea cu diferite programe software care permite utilizatorilor să
interacționeze cu mediul tehnologic și cu alți utilizatori. Exemplele specifice de medii virtuale care
pot fi și parte a unui LMS sau pot fi integrate includ:
comunicare asincronică:
 listă de mail (ex. MailChimp) sau micro-blogging (ex. Twitter)
 email (ex. GoogleMail, MS Outlook)
 forum de discuție (ex. Vanilla Forums, vBulletin)
 blogging (ex. WordPress, joomla)
 wiki (ex. Xwiki, DokuWiki, MediaWiki)
 cursuri înregistrate sau formare pe internet (WBT) (ex. Loom, Quicktime)
 partajarea de documente sau fișiere (ex. OneDrive, GoogleDrive, Dropox)
 instrumente de colaborare (ex. Trello, Asana)
comunicare sincronică:
 mesaje și chat instant (ex. Whatsapp, MS Team, Slack)
 transmisiuni în direct pe un site web (ex. YouTube, Switcher, OBS Studio)
 conferință audio (ex. Spike, OpenVoice)
 conferințe video (ex. Zoom, BigBlueButton, MS Team, Skype)
 tablă virtuală partajată (ex. Mural, Miro, MS Whiteboard)
Un alt element important în acest context este ”Rețeaua Socială Enterprise” (ESN). ESN este o
platformă de comunicare sau o rețea socială pentru organizații. Fiecare angajat are propriul cont
de utilizator de pe care poate accesa noutăți și informații despre companie (ex. organigramă,
pesoană de contact, blog, wiki), canale de comunicare (ex. chat), precum și materiale de învățare.
De multe ori, ESN include aspecte colaborative (ex. management de proiect, calendare). În
comparație cu un sistem de management al învățării, ESN este un instrument strategic pentru
fidelizarea și implicarea angajaților deoarece le permite să fie în contact unii cu alții și să își
construiască propria rețea de învățare.53

_________________________
53

Rossmann, A.; Stei, G.; Besch, M. (2016): Enterprise Social Networks – Erfolgsfaktoren für die Einführung und
Nutzung – Grundlagen, Praxislösungen, Fallbeispiele. Wiesbaden: Gabler. Leist, S. (2021): Social Media Leitfaden:
Sicher unterwegs in den sozialen Medien. Kurs der virtuellen Hochschule Bayern (vhb deschis).
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5. Listă selectivă de bune practici
Ca urmare a practicilor companiei (care în puține cazuri sunt documentate și publicate pentru
publicul general) și a proiectelor de dezvoltare finanțate, există numeroase bune practici de
folosire a mediilor digitale în EFP.
Fiecare dintre rapoartele DigiVET IO1 include o selecție de bune practici pentru fiecare țară
parteneră.
În cazul Germaniei, de exemplu, vom ilustra câteva, pe care le considerăm interesante și, în același
timp, bine documentate. De asemenea, utilizatorii care nu vorbesc foarte bine limba germană vor
putea accesa conținutul și ideile principale folosind motoare de căutare cu funcția de traducere
automată cum ar fi Google Chrome și/sau un program de traducere automată.
Kfz4me (Predare și învățare pe bază de proiect cu YouTube): Kfz4me se referă la crearea și
folosirea clipurilor video tutoriale pentru dezvoltarea competențelor media, lingvistice și de
conținut. În Kfz4me, formatorii lucrează la sarcini tehnice, creează texte tehnice și produc un film
MP4 care poate fi accesat pe Internet cu licență gratuită și deci este disponibil pentru refolosire
ulterioară – în modul ”clase inversate”. Kfz4me integrează mediile digitale în procesul de predare
astfel încât formatorii să dezvolte competență factuală și să se ocupe de întrebări privind folosirea
media și design de media.
https://www.youtube.com/channel/UClo9lmq-pW6oRNtz6fJje1w
KEAP (Dezvoltarea de competențe la locul de muncă): KEAP se referă la experții companiei care
dezvoltă unități de învățare digitală la locul de muncă. KeaP folosește o structură cu suport IT
pentru predare-învățare pentru a pregăti și digitiza procesele de învățare la locul de muncă întrun mod orientat spre proces. Specialiștii cu experiență surprind explicit cunoștințe despre
procesele de lucru în unități de învățare configurate digital pentru colegi.
https://blog.multimedia-communications.net/portofolio-item/keap-digital/
Melinda (Învățare și inovare cu suport media pentru meserii): În proiectul Melinda, o ”clasă
virtuală” a fost creată pe o platformă închisă pe care formatorii și cursanții o pot accesa prin
smartphone, tablete sau calculatoare. Printre altele, tinerii pot crea filmulețe în timpul formării
inter-companii la centrul de formare vocațională pentru a documenta pașii soluțiilor propuse
pentru sarcini practice. Filmele sunt vizionate și aprobate de formatori și apoi încărcate într-un
LMS, la care formatorii au acces. Alături de sarcinile de informare și de lucru, se creează și o arhivă
de materiale de învățare pentru anul respectiv. Platforma de învățare digitală și materialele media
pe care le creează ei înșiși le permit cursanților acces la conținutul cursului și le îmbogățesc mediul
de învățare. Schimbul din cadrul clasei și cu formatorii devine mai ușor, indiferent de timp și de
loc.
https://www.komzet-netzwerk-bau.de/projekte/melinda/
VIA4all (Învățare pe parcursul vieții video, interactivă, ameliorată, orientată spre procesul de
muncă): VIA4all oferă o platformă e-learning care partajează materiale video despre procesele
de muncă. Aceste înregistrări video sunt realizate cu ajutorul unui dispozitiv de monitorizare a
mișcării ochilor purtat, pe de o parte, de angajați, și, pe de alta, de începători în timpul procesului
de muncă. Analizând mișcările ochilor înregistrate de dispozitivul de monitorizare, pot fi
identificate procesele de muncă dificile care necesită atenție sporită. Atenție sporită trebuie
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acordată acestor procese în timpul editării și îmbogățirii materialelor video. Materialele video
sunt încorporate într-un LMS care susține procesele de învățare colaborative.
http://www.via4all.de/
PriME (Medii de învățare profesionale, reflective, mobile și personale): Scopul PriME este să
creeze un sistem mobil de informare și instruire pentru angajații mobili în serviciu operațional (ex.
tehnicieni de mentenanță) care poate fi evaluat și proiectat individual. Sistemul de management
al învățării și cunoștințelor, digital și bazat pe media, și aplicațiile corespunzătoare pentru
dispozitive mobile sunt menite să îmbunătățească învățarea la locul de muncă și să ofere asistență
imediată în procesul de muncă. Cunoștințele dobândite sunt documentate prin video, imagini și
texte și sunt disponibile celorlalți angajați. Astfel, se asigură o creștere continuă a experienței
angajaților, de care este nevoie în contextul de muncă respectiv.
http://prime.rwth-aachen.de
DIA (Digitalizare, incluziune și muncă – Noi metode de formare vocațională în sectorul hotelier
și de catering): Conținutul învățării este accesibil prin dispozitive mobile în cadrul formării
integrate la locul de muncă (informală) și formării instituționale (formală) cu medii digitale, care
devine disponibilă mai multor oameni, inclusiv celor cu dizabilități. Astfel, se poate combate lipsa
de angajați pregătiți în sectorul hotelier și de catering.
https://www.dia-online.de/

6. Observații finale privind folosirea mediilor digitale
Conceptul general de planificare strategică și de îndrumare în folosirea mediilor digitale în EFP a
fost descris în Cap. 3 al acestui ghid.
Acest cadru se bazează pe experiențele din proiectul ”CoDiClust” al Ministerului cercetării din
Germania, precum și pe contribuții de la parteneri în domeniul cercetării inițiale din acest proiect.
Forma inițială a fost extinsă și revizuită pe baza observațiilor partenerilor, în special discuții și
comentarii în cadrul sesiunii de formare a tuturor partenerilor, care a fost implementată online
timp de 5 săptămâni în iarna lui 2020.
Aceste observații finale reflectă unele dintre experiențele de învățare ale partenerilor privind
îndrumarea învățării digitale în EFP în cadrul companiilor mici.
În special în cazul învățării digitale, cursantul are nevoie de îndrumare adecvată pentru a nu se
simți copleșit.
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Folosirea mediilor digitale în EFP este un domeniu în curs de dezvoltare. Nu există încă o bază de
cunoștințe și de experiențe verificate și testate despre bune practici în folosirea mediilor digitale.
Prin urmare, dezvoltarea și folosirea unor astfel de medii este o expriență comună de învățare.
Acest lucru presupune curiozitate și deschidere din partea actorilor implicați.
O atitudine prietenoasă și accesibilă din partea instructorilor și formatorilor este o condiție
necesară pentru o îndrumare reușită.
Acest lucru înseamnă că instructorii și formatorii trebuie să le ofere colegilor lor (denumiți
anterior ”elevi”) suficiente canale de transmitere a neclarităților și întrebărilor lor.
Și aici este nevoie de o structură care să faciliteze sarcina formatorului și a cursantului.
Este oportună crearea unei secțiuni de ”întrebări frecvente” în cadrul LMS sau a altor forumuri
sau platforme de comunicare care sunt folosite pentru acces rapid și de cele mai multe ori pentru
a rezolva problemele.
Suport și asistență pot fi acordate și prin crearea de forumuri în cadrul cărora cursanții se ajută
unii pe alții. Aici este nevoie să le oferim cursanților posibilitatea de a se abona la noutăți astfel
încât să fie informați pasiv în legătură cu activitățile.
”Clinici virtuale” periodice sub formă de chat sau video chat reprezintă un alt tip de asistență.
Această abordare este deosebit de utilă pentru probleme mai complexe.
Poate fi util pentru formatori să stabilească proceduri pentru diverse probleme care pot apărea,
în special pentru subiecte mai generale care nu sunt direct legate de conținutul învățării. Acest
lucru este valabil atunci când mai mult de un formator este implicat în formare.
Pentru asistență în probleme individuale, formatorii companiei stabilesc ore de consultații
disponibile pentru colegii formatori și pentru cursanți.
S-a dovedit util atunci când formatorii au putut să se întâlnească în timpul orelor de consultații
digitale nu numai pentru a răspunde la întrebările formatorului companiei, dar și pentru a face
schimb de experiență cu alți formatori. Pot fi invitați și experți externi sau colegi de la alte
companii.
Dacă aceste întâlniri sunt organizate perodic, ele se pot dovedi și oportunități pentru mici unități
de educație continuă pentru informarea formatorilor cu privire la, de exemplu, drepturile de
autor.
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