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1. Introducere
Proiectul LAY TEACHERS își propune să-i ajute pe profesorii necalificați (cunoscuți și sub
numele de profesori laici) să le ofere metode și resurse inovatoare de învățare didactică
neconvenționale a limbilor naționale, adaptate pentru migranții, refugiații și persoanele care
solicită azil, îmbunătățind accesul adulților la învățare.
Profesorii necalificați sunt instructori necalificați care nu sunt certificați sau complet instruiți
în conformitate cu standardele zonei sau ale țării. Ele pot evita capcanele obișnuite pentru
profesorii profesioniști care oferă cursuri de limbă de tip școală pentru refugiați. Astfel, se
deschide calea spre inovarea pedagogică. Ei pot pune bazele, de asemenea, unor medii de
învățare neconvenționale, cum ar fi învățarea non-formală și informală.
Pentru a atinge aceste obiective, consorțiul a elaborat următoarele:
1. Ghid de instruire privind introducerea în limbile naționale a migranților și refugiaților
O programă adresată profesorilor necalificați și voluntarilor care lucrează cu furnizorii de
educație pentru adulți și cu organizațiile societății civile.
2. Platformă online de resurse educaționale cu acces liber privind introducerea în limbile
naționale a migranților și refugiaților
Această platformă oferă acces la informații, instrumente și resurse inovatoare și sprijină
furnizarea educațională online bazată pe TIC. Platforma include:
 O bază de date digitală online a resurselor.
 Baze teoretice și pedagogice
 Curs de învățare mixtă (B-Learning), care combină conținutul inovator de e-learning cu
activități practice față în față.
3. Orientări și recomandări privind introducerea în limbile naționale a migranților și
refugiaților în educația adulților
Un set coerent de recomandări practice privind introducerea în limbile naționale a
migranților și refugiaților în educația adulților.
Proiectul a fost realizat de un consorțiu format din șase parteneri din cinci țări europene:
INFODEF (ES)
LBP (ES)
CPIP (RO)
IASIS (EL)
CEIPES (IT)
INQS (IR)

Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación
Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico
Centrul Pentru Promovarea Învățării Permanente Timişoara
IASIS
Centro Internazionale per la Promozione dell'educazione e lo Sviluppo
Associazione
Inequality Systems Limited

2. Ghidul de formare: abordarea unităților de învățare PROFESORI
NECALIFICAȚI
Ghidul de formare al PROFESORILOR NECALIFICAȚI privind introducerea în limbile naționale a
migranților și refugiaților oferă o programă adresată profesorilor necalificați și voluntarilor care
lucrează cu furnizorii de educație pentru adulți și cu organizațiile societății civile, pentru a
facilita introducerea în limbile naționale a migranților și refugiaților.
Ghidul de formare oferă informații legate de predare cu privire la modul în care poate fi
planificat un curriculum eficient privind introducerea în limbile naționale a migranților și
refugiaților. Adică, un ghid extins despre competențele care urmează să fie incluse într-un
curriculum flexibil pentru fiecare etapă a procesului.
Astfel, sunt facilitate recunoașterea competențelor în diferite țări, sprijinind mobilității
profesorilor și voluntarilor necalificați în întreaga Europă și promovarea învățării pe tot
parcursul vieții, certificarea competențelor și creditele de formare.
Procesul de elaborare a acestui Ghid de instruire a presupus contribuția partenerilor după
urmează:




Crearea unui cadru teoretic care să analizeze cadrele europene și naționale de
calificare
Definirea cadrului de competență necesar și crearea unităților de învățare
Dezvoltarea rezultatelor învățării exprimate în termeni de cunoștințe, competențe și
responsabilitate și autonomie

Identificarea și definirea unităților de rezultate ale învățării au fost concepute în conformitate
cu orientările și principiile EQF și ECVET. Acest curriculum de formare este o resursă
educațională cu acces gratuit (OER) disponibilă în limba engleză și în toate limbile consorțiului
și accesibilă prin intermediul site-ului proiectului.

Descrierea elementelor incluse în curriculum
Scop
Descrierea generală a scopului, intenției sau obiectivului unității de învățare
Criterii de performanță
Standarde potrivit cărora o persoană este considerată competentă în fiecare unitate de
învățare. Adică, o descriere foarte scurtă a acțiunilor pe care o persoană trebuie să le
demonstreze în chestionarul după finalizarea unității de învățare.
Rezultatele învățării
 Cunoștințe
Colectarea faptelor, principiilor, teoriilor și practicilor legate de domeniul de studii sau
de activitatea profesională
 Abilități



Abilitatea de a aplica cunoștințele și de a utiliza resursele dobândite pentru a finaliza
sarcini și a rezolva probleme. Poate fi cognitivă (utilizarea gândirii logice, intuitive sau
creative) sau practică (implicând îndemânarea manuală și utilizarea metodelor,
materialelor, instrumentelor și instrumentelor)
Responsabilitate și autonomie
Capacitatea de a elabora sarcini și de a rezolva probleme de un grad mai mare sau mai
mic de complexitate și diferite grade de autonomie și responsabilitate

Ghidul de instruire pentru PROFESORII NECALIFICAȚI vizează nivelul EQF 4
Nivelul
calificării

Nivelul 4

Cunoștințe

Deprinderi

Responsabilitate și autonomie

Cunoștințe factuale și
teoretice în contexte
largi într-un domeniu de
activitate sau de studiu.

O serie de deprinderi
cognitive și practice
necesare pentru a genera
soluții la probleme
specifice într-un domeniu
de lucru sau de studiu.

Exercită auto-managementului în
cadrul liniilor directoare dintr-un
context de lucru sau de studiu de
obicei previzibil, dar supus schimbării.
Supraveghează activitatea de rutină a
altora, asumându-și o anumită
responsabilitate pentru evaluarea și
îmbunătățirea activităților de lucru
sau de studiu.

Resurse externe
Set de resurse disponibile care pot contribui la realizarea acțiunilor prevăzute (câteva exemple
au fost incluse în unitățile de învățare)

3. Rezultatele învățării

U1. Introducerea în limbile naționale a migranților și refugiaților

U2. Pedagogia învățării active

U3. Metode și tehnici de formare participativă

U4. Cultivarea achiziționării limbii înaintea învățării în clasă

U5. Metode non-formale de introducere a culturii și limbii

U6. Identificarea și evaluarea competențelor profesorilor necalificați

Unitatea 1: Introducerea în limbile naționale a migranților și refugiaților
Scop
Îmbunătățirea competențelor de comunicare ale beneficiarilor prin metode, instrumente și tehnici
lingvistice inovatoare construite într-un mod simplu și clar, pentru a răspunde cerințelor zilnice ale criteriilor
de performanță ale grupului-țintă

Criterii de performanță
Înzestrați-i pe beneficiari cu instrumente lingvistice inovatoare adecvate cerințelor lor și care răspund direct
nevoilor lor.
Înțelegeți limba națională și caracteristicile sale.
Asistați-i pe beneficiari pentru ca aceștia să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare și pentru a-i ajuta să
înțeleagă semnificația profundă a conexiunii dintre limbă și cultură: variabila "Limba" determină modul de
viață și de comportare într-un sistem social care este afectat, de asemenea, de influențele altor "Culturi".

S1. Aplicați aceste metodologii
lingvistice în timpul procesului
de colaborare pentru a afla care
este funcționalitatea lor.
S2. Identificați termenul
principal al unui profesor
neprofesionist asigurând, în
acest fel, statutul celor care
îndeplinesc condițiile necesare
pentru a se numi profesori
necalificați.
S3. Să exploateze modul în care
limba este legată de
promovarea elementelor
culturale pentru a crește gradul
de conștientizare cu privire la
modul în care alte culturi
afectează sistemul social și la
modul în care această influență
este vizibilă verbal sau nonverbal în comunicare.
S4. Sugerați posibile noi
inițiative educaționale care pot
fi aplicate într-un context local
sau profitați de mediile de
învățare deja existente pentru
îmbunătățirea abilităților de
comunicare ale beneficiarilor.

Resurse externe
•
•
•

Echipamente IT: calculatoare, software, proiector
Materiale de birou și/sau staționare
Platforma online, media, Internet

Responsabilitate și autonomie

K1. Cunoștințe de bază privind
metodologiile lingvistice de
facilitare a procesului de
comunicare.
K2. Bazele determinării
caracteristicilor unui profesor
neprofesionist.
K3. Cunoștințe de bază despre
modul în care limba promovează
interculturalitatea și crește gradul
de conștientizare cu privire la
caracteristicile culturale ale
diferitelor medii culturale.
K4. Fiți conștienți de bunele
practici la nivel național și
internațional, în ceea ce privește
inițiativele educaționale care sunt
aplicate fiecărei țări partenere.

Deprinderi

Cunoștințe

Rezultatele învățării
C1. Promovați ideea de bază a
acestor metodologii lingvistice în
alte contexte sau grupuri-țintă
pentru testarea aplicării lor
practice.
C2. Evaluați caracteristicile
celorlalți, pentru a verifica
probabilitatea de a fi profesori
necalificați.
C3. Instruiți-i pe alții să
recunoască elementele culturale
în timpul procesului de
comunicare, să înțeleagă semnele
verbale/non-verbale sunt
afectate de alte influențe
culturale.
C4. Asumați-vă responsabilitatea
de a demonstra altora bunele
practici și inițiativele existente
(grupuri-țintă relevante, părți
interesate etc.).

Unitatea 2: Pedagogia învățării active
Scop
A transfera grupului-țintă (profesori necalificați de alfabetizare în limba a doua care lucrează cu o populație
migrantă) cunoștințele necesare pentru a aplica abordări pedagogice inovatoare, cum ar fi învățarea activă,
pentru a face din cursanți participanți activi în procesul de învățare.

Criterii de performanță
Înțelegerea instruirii ca pe un proces de creștere și descoperire care vizează nu doar "mai multă cunoaștere"
ci și "comportament diferit".
Considerarea întregului context social și al istoriei atunci când se încearcă înțelegerea realităților situației
lor.
Dezvoltarea unei abordări centrate pe cursant, în care cursanții să fie actori sociali implicați în sarcini care
fac parte dintr-un context social mai larg (și care nu se concentrează exclusiv pe limbă)
Creșterea capacității de a observa, critica, analiza, și înțelege lucrurile din propriul punct de vedere.
Consolidarea experienței în domeniul educației non-formale ca proces în curs de desfășurare, în care atât
formatorii, cât și cursanții învață unii de la alții.

S1. Identificarea și înțelegerea
perspectivelor individuale ale
unei situații specifice și în
contexte diferite, bazându-se
pe modurile de acțiune
adecvate.
S2. Aplicarea și tratarea
principiilor pedagogiei
emancipatorii.
S3. Identificarea/analizarea
nevoilor cursanților de a ajusta
abordarea educațională.
S4. Disponibilitatea de a
contesta opiniile cuiva cu
privire la abordarea
educațională în ceea ce privește
contextul socio-politic al
cursanților.
S5. Stabilirea unor relații de
susținere și egale, învățând de
la alții într-un mod informal și
durabil..

Resurse externe




Echipamente IT: calculatoare, software, proiector
Materiale de birou și/sau staționare
Platforma online, media, Internet

Responsabilitate și autonomie

Cunoștințe

K1. Bazele pedagogiei lui Paulo
Freire (Cultura opresiunii,
Conceptul bancar al educației,
conștientizarea și emanciparea
etc.) aplicate situației populației
de migranți și problematicii.
K2. Cunoștințe de bază privind
gestionarea diversității și relațiile
interculturale (grupuri minoritare
și majoritare).
K3. Cunoștințe privind învățarea
activă ca pedagogie centrată pe
elev și ca metodă de instruire.
K4. Cunoașterea conceptului și
valorilor învățării non-formale ca
practică educațională.

Deprinderi

Rezultatele învățării
C1. Înțelegerea identității, culturii
și aspectelor și dimensiunilor
conexe din perspective diferite.
C2. Dezvoltarea de programe
educaționale bazate pe
pedagogia învățării active.
C.3. Stimularea în învățarea cu și
de la alții cu metode adecvate
centrate pe cursanți.
C4. Competențe de comunicare:
lingvistice (lexicale, gramaticale,
semantice, ortografice);
sociolingvistice (markeri lingvistici
ai relațiilor sociale, convenții de
politețe) etc.
C5. Dezvoltarea unei abordări
educaționale bazate pe principii
educaționale formale, nonformale și informale.

Unitatea 3: Metode și tehnici de formare participativă
Scop
Să dobândească o abordare de formare care să accentueze mai mult învățarea decât formarea și care să-i
încurajeze pe cursanți să-și exprime propriile idei și să exploreze modalități de a-și rezolva problemele, de ași investiga propria realitate pe baza propriei experiențe.

Criterii de performanță
Dezvoltarea unei abordări centrată pe cursant: construirea unei conștiințe critice, examinarea valorilor,
atitudinilor și orientărilor, "dezghețarea" noțiunilor și modelelor de comportament, interogarea, regândirea
și reînvățarea.
Planificarea și proiectarea activităților educaționale bazate pe metodologia de formare participativă:
selectarea și proiectarea unor metode și tehnici adecvate de formare participativă pentru alfabetizarea
populației migrante.
Acționarea în calitate de facilitator în procesul de învățare: cursanții ca participanți activi la procesul
educațional, nevoile și întrebările lor, reflecție și analiză, precum și strategiile de schimbare duc procesul
mai departe.
Crearea unui mediu de învățare care să le ofere cursanților oportunități de a-și folosi abilitățile, aplicând
metode de formare participativă pentru ai conștientiza, a-i face să gândească independent și să întrebe
pentru a-și crește capacitatea de a-și gestiona viața și de a se descoperi ca agenți ai schimbării.

S1. Plan: dezvoltarea unui
obiectiv clar, conceperea unui
program adecvat și selectarea
metodologiei corespunzătoare
în conformitate cu grupul-țintă.
S2. Abilitatea de a facilita
grupurile.
S3. Analiza și sinteza
informațiilor.
S4. Identificarea, adaptarea sau
crearea unei metode
participative adecvate.
S5. Abilitatea de a evalua
interesele și cerințele altor
oameni.
S6. Abilitatea de a se adapta la
o situație de formare în
schimbare.
S7. Abilități de comunicare:
ascultare activă, parafrazare,
reformulare pozitivă,
prezentarea informațiilor
folosind un limbaj clar și concis
etc.

Resurse externe




Echipamente IT: calculatoare, software, proiector
Materiale de birou și/sau staționare
Platforma online, media, Internet

Responsabilitate și autonomie

Cunoștințe

K1. Bazele conceptului,
principiilor și procesului de
formare participativă (faze: preformare sau proiectare a
formării; în timpul formării,
persoanele active participă la
procesul de învățare și feedbackurile evaluează eficacitatea
atelierului; post-formare:
urmărirea și raportarea
concluziilor finale ale procesului
de învățare).
K2. Cunoștințe extinse despre și
metode de încurajare a
creativității, a soluționării
problemelor și a tehnicilor de
gândire și facilitare "originale".
K3. Limbi și teoria comunicării
(comunicare interculturală).
K4. Cunoașterea principiilor și
mecanismelor de feedback
pentru colectarea informațiilor în
vederea analizării nevoilor și
cerințelor.

Deprinderi

Rezultatele învățării
C1. Înțelegerea și facilitarea
proceselor de învățare
individuale și de grup.
C2. Selectarea, adaptarea sau
crearea de metode adecvate.
C3. Crearea unu mediu de
învățare sigur și inspirat.
C4. Înțelegerea și facilitarea
dinamicii de grup într-un mod
care să conducă la diferite
moduri de învățare.
C5. Stimularea participării active
și motivarea și abilitarea
cursanților.
C6. Promovarea creativității,
rezolvarea problemelor și
gândirea "originală".
C7. Identificarea și analizarea
nevoilor de învățare pentru a le
aplica în proiectul de formare.
C8. Comunicarea semnificativă cu
alte persoane.
C9. Competențe lingvistice de
comunicare.

Unitatea 4. Cultivarea achiziționării limbii înainte de învățarea în clasă
Scop
Să-i ofere cursantului orientări clare și cele mai bune practici cu privire la modul optim de sprijinire a
achiziționării limbii în primele etape ale învățării limbilor străine într-un cadru informal.

Criterii de performanță
La finalizarea acestei unități, cursantul va avea o înțelegere clară a stadiilor incipiente ale învățării limbilor
străine: etapa tăcută, producția timpurie, apariția vorbirii și modul cel mai bun de a sprijini persoanele fizice
în această etapă de achiziție a limbii într-un cadru informal.

S1. Analiza cu precizie a
capacității lingvistice a unei
persoane în stadiile incipiente
ale învățării limbii într-un cadru
informal.
S2. Identificarea etapei
specifice a învățării timpurii a
limbilor străine.
S3. Aplicarea metodelor de
sprijin adecvate pentru
susținerea metodelor de
achiziționare a limbilor străine
în fiecare etapă a învățării
timpurii a limbilor străine întrun cadru informal.
S4. Dezvoltarea gradului de
conștientizare a persoanelor
care se confruntă cu stadii
incipiente ale învățării limbilor
străine, inclusiv metode de
învățare autoactivate.

Resurse externe




Echipamente IT: calculatoare, software, proiector
Materiale de birou și/sau staționare
Platforma online, media, Internet

Responsabilitate și autonomie

Cunoștințe

K1. Cunoștințe de bază privind
stadiile incipiente ale învățării
limbilor străine: stadiul tăcut,
producția timpurie și stadiul de
apariție a vorbirii.
K2. Bazele capacităților lingvistice
și consecințele acestora asupra
indivizilor în primele etape ale
învățării limbilor străine.
K3. Cunoștințe extinse despre
sprijinirea achiziționării limbii în
primele etape ale învățării
limbilor străine într-un cadru
informal.

Deprinderi

Rezultatele învățării
C1. Înțelegerea cultivării în mod
optim a achiziționării limbii în
fiecare etapă a învățării timpurii a
limbilor străine.
C2. Înțelegea tuturor realităților
indivizilor în fiecare etapă a
învățării timpurii a limbilor
străine.
C3. Înțelegerea necesității
empatiei în fiecare etapă a
învățării timpurii a limbilor
străine.
C4. Promovarea achiziționării
limbilor străine într-un cadru
informal de învățare.
C5. Utilizarea bunelor practici
pentru a sprijini o persoană care
traversează stadiile incipiente ale
învățării limbilor străine..

Unitatea 5. Metode non-formale de introducere a culturii și limbii
Scop
Introducerea principalelor concepte de cultură, sensibilitate interculturală, diferențe culturale și ilustrații
ale stereotipurilor; îmbunătățirea cunoașterii și conștientizării altor culturi, recunoașterea și analizarea
provocărilor interculturale și promovarea cooperării între culturi. Introducerea principalelor concepte de
comunicare culturală pentru adaptarea comportamentelor și stilurilor de comunicare la un context specific.

Criterii de performanță
Recunoașterea și analizarea provocărilor interculturale
Învățarea procesului de comunicare cu alte culturi
Interacționarea cu diferite culturi prin schimbul de emoții și experiențe care interacționează
Rezolvarea unei situații de conflict
Explorarea potențialului și creativității prin dialogul privind valorile și obiceiurilor culturale
Rezolvarea de exerciții privind barierele lingvistice
Explorarea modalităților de rezolvare a dilemelor de comunicare

S1. Identificarea relației cu
mediul, conceptele de timp și
spațiu.
S2. Identificarea competențelor
interculturale, înțelegerea
contextului și implicarea în
diferite culturi.
S3. Reflectarea asupra și
discutarea unor domenii-cheie,
inclusiv limba, convingerile,
cultura & societatea, eticheta
socială și obiceiurile, protocolul
de afaceri & cultura muncii
dintr-o anumită țară.
S4. Creșterea capacității de
adaptare a comportamentelor
și stilurilor de comunicare la un
context specific.
S5. Dezvoltarea competențelor
în comunicare și munca în
sinergie cu ceilalți.
S6. Creșterea capacității de a se
gestiona și de a se descoperi
prin intermediul celorlalți.

Resurse externe




Echipamente IT: calculatoare, software, proiector
Materiale de birou și/sau staționare
Platforma online, media, Internet

Responsabilitate și autonomie

Cunoștințe

K1. Conceptele principale de
cultură și sensibilitate
interculturală, diferențele
culturale și ilustrații ale
stereotipurilor.
K2. Cunoașterea și
conștientizarea altor culturi
K3. Explorarea modelului
interactiv de stiluri de
comunicare și gestionare a
conflictelor.

Deprinderi

Rezultatele învățării
C1. Recunoașterea și înțelegerea
unei vaste regiuni neexplorate a
comportamentului uman.
C2. Discutarea unor teorii privind
comunicarea în situații
interculturale și crearea de
acțiune de cooperare între
culturi.
C3. Reflectarea asupra
competențelor cognitive și
emoționale proprii, precum și
asupra dorinței interculturale și a
învățării.
C4. Dezvoltarea aptitudinii de a
comunica eficient și adecvat în
diferite situații interactive.
C5. Îmbunătățirea propriei
conștientizări interculturale și
achiziționarea de competențe cu
privire la modul de reacție în
astfel de situații.
C6. Facilitarea dezvoltării grupului
și înțelegerea diferențelor.
C7. Declanșarea unei atmosfere
de cooperare cu beneficiarii
finali.

Unitatea 6: Identificarea și evaluarea competențelor profesorilor necalificați
Scop
Cercetarea în psihologia dezvoltării demonstrează că capacitatea de învățare a adulților este menținută,
adulții având alte motivații și alte nevoi pentru a alege să se angajeze în învățare. Pentru că trebuie să-și
asume și să schimbe rolurile sociale, adulții trebuie să știe de ce învață ceva, ce vor să învețe
experimentând, învață când subiectul are o valoare pentru ei cu aplicabilitate imediată și cu siguranță vor fi
mai interesați de subiectele care se referă la profesia lor sau la viața lor personală.

Criterii de performanță
Demonstrarea de cunoștințe de nivel de bază cu privire la conținutul corespunzător al subiectului cu
programele lor de predare, și de competențe specifice care le permit să ghideze și să faciliteze formarea
altora.
Un "formator" trebuie să aibă, de asemenea, o reputație perfectă, integritate morală, disciplina
profesională, precum și abilități de utilizare tehnologiei informației.
Performanța formării depinde, în mare măsură, de identitatea profesională a formatorului. O astfel de
identitate este de neconceput fără o consolidare a capacităților de formare, motiv pentru care un formator
în educația adulților, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să se autoevalueze și să se formeze
continuu.
Conștientizarea diversității rolurilor pe care le pot îndeplini în cadrul unei instituții / organizații la un
moment dat, ceea ce va permite dezvoltarea continuă a capacității și avansarea profesională.
Creșterea profesionalismului și responsabilității celor implicați în procesul de învățare depinde, în mare
măsură, de organizarea și desfășurarea corectă a procesului de instruire în conformitate cu nevoile
educaționale ale adulților, cu tehnologiile moderne de formare și metodele active-participative.

S1. Analizarea și proiectarea
programelor și activităților de
formare bazate pe identificarea
nevoilor și cererii de formare în
domeniul de activitate în care
se angajează.
S2. Identificarea și
conștientizarea aspectului
formativ al activităților care
vizează dezvoltarea personală a
cursanților.
S3. Aplicarea predării și învățării
în cooperare în sălile de clasă.
S4. Dezvoltarea capacității de a
face față în mod constructiv
unor evenimente neprevăzute /
dificile; învățarea conceptului
de învățare.

Resurse externe
•
•
•
•

Echipamente IT: calculatoare, software, proiector
Materiale de birou și/sau staționare
Platforma online, media, Internet
https://www.slideshare.net/kentjoy93/professional-and-non-professional

Responsabilitate și autonomie

K1. Cunoștințe de bază privind
competențele matematice,
științifice, tehnologice și digitale.
K2. Bazele comunicării într-o
limbă străină (vorbită de cursanți)
și comunicarea în limba maternă.
K3. Cunoștințe extinse despre
competențele interpersonale,
civice și de exprimare culturală.

Deprinderi

Cunoștințe

Rezultatele învățării
C1. Înțelegerea propriei culturi și
a simțului identității ca bază de
respect și atitudine deschisă față
de diversitatea exprimării
culturale.
C2. Promovarea interesului de a
comunica (interacționa) cu
ceilalți.
C3. Găsirea de modalități de a
depăși obstacolele de învățare,
de a-și exprima valorile și de “a-și
găsi vocea”.
C4. Aportul la direcția de învățare
și introducerea unei note de
interactivitate necesară în cadrul
acestui tip de învățare.

