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Proiectul LAY TEACHERS - Viziunea
Trei valori principale
Noi prețuim pe
toată lumea.

Găsim modalități
de comunicare.

Cu toții împărțim
responsabilitatea

Noi știm că:
fiecare individ are
abilități pentru a
contribui la un
grup

Noi știm că:
trebuie să ne
exprimăm nevoile
diferite

Noi știm că:
sarcina privind
incluziunea nu se
referă la numai
câțiva oameni

Scopul principal al proiectului LAY TEACHERS - O3 era acela de a promova transferabilitatea
rezultatelor și a activităților proiectului menite să sprijine cadrele didactice necalificate și
voluntarii care lucrează cu furnizori de educație pentru adulți și cu organizații ale societății
civile care sprijină migranții și refugiații, cu metode de predare și învățare inovatoare și
adecvate, neconvenționale pentru a familiariza migranții și refugiații cu limbile naționale în
Europa.

Ghidurile și Recomandările sunt elaborate pe baza a trei instrumente principale:
-

Experiența directă și priceperea dobândite în cadrul proiectului de către parteneri;

-

Feedback-ul colectat pe parcursul diferitelor faze ale proiectului de la participanți, de
la utilizatorii țintă, de la beneficiari și de la părțile interesate;

-

Rezultatele obținute din evaluarea fazei pilot privind funcționalitățile principale ale
Platformei online pentru educație deschisă

LAY TEACHERS (IO2): baza de date

digitală, conținuturile formării, activitățile practice și cursurile de învățare mixtă (Blearning).

Ghidurile și Recomandările vor reprezenta o resursă educațională deschisă (OER)
accesibilă gratuit în limba engleză și în toate limbile naționale ale consorțiului care
implementează proiectul.
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O abordare holistică pentru o schimbare pozitivă - Obiective
 Derulat la nivel național și european axat pe metode de predare și învățare
neconvenționale, inovatoare și adecvate;
 Facilitează sustenabilitatea produselor și a rezultatelor proiectului;
 Promovează diseminarea și abordările generale;
 Oferă resurse pentru familiarizarea migranților și a refugiaților cu limbile naționale în
cadrul Educației pentru adulți.

Angajamentul nostru
Proiectul LAY TEACHERS nu est doar un alt proiect Erasmus+; este o șansă de a înțelege
imaginea de ansamblu, cum ne potrivim cu toții în aceasta și cum putem face ca lucrurile să
funcționeze mai bine pentru migranți și refugiați. În calitate de comunitate de învățare, noi
am promis că vom:
✓ Continua să dezvoltăm abilitățile fiecărui migrant și refugiat.
✓ Lucra pentru a înțelege punctele forte și slabe ale acestora.
✓ Interveni cât mai repede cu putință pentru a minimiza dificultățile viitoare pentru
migranți și refugiați în procesul de învățare a limbii naționale.

Ce ar trebui să știți dumneavoastră?
Accesați website-ul http://layteachers.eu/ și alegeți activitățile, resursele și materialele din
cadrul proiectului LAY TEACHERS pe care le considerați cele mai utile pentru propriul
dumneavoastră context de predare/învățare.
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Ghiduri și Recomandări privind familiarizarea migranților și a
refugiaților cu limbile naționale în cadrul Educației pentru adulți
Chestionar de evaluare pentru colectarea experiențelor directe de la
partenerii din proiect - Instrument de evaluare
 Cum ați evalua interacțiunea globală cu proiectul LAY TEACHERS? De ce?

 Cum ați evalua interacțiunea globală cu migranții și refugiații? De ce?

 Ați simțit că procesul utilizat pentru elaborarea Ghidului de formare LAY TEACHERS, a Platformei
online pentru educație deschisă, a Bazei de date digitală, a conținuturilor formării și a activităților
practice a îmbunătățit transferul de învățare mixtă (B-learning)? De ce?

 Ce ați învățat din dezvoltarea produselor proiectului LAY TEACHERS și pot acestea fi folosite ca
strategie eficientă pentru înțelegerea stilului de învățare al refugiaților și al migranților?

Ce concluzii ați tras despre munca realizată pentru proiectarea Ghidului de formare LAY TEACHERS, a Platformei
online pentru educație deschisă, a Bazei de date digitală, a conținuturilor formării și a activităților practice?

Bifați cele care credeți că se aplică datelor de intrare și experiențelor obținute în cursul
implementării proiectului:
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 Am învățat în diferite moduri cum să reușim să îi familiarizăm pe migranți și pe refugiați cu limba
națională.
 M-am văzut pe mine ca fiind autonom și responsabil atunci când am efectuat sarcinile din proiect.
 Am contribuit cu propria mea experiență anterioară la elaborarea conținutului pentru
familiarizarea migranților și a refugiaților cu limbile naționale în cadrul Educației pentru adulți.
 Am facilitat înțelegerea abordării și a conținutului proiectului LAY TEACHERS la elaborarea
activităților practice.
 Am dorit sau am avut nevoie să învăț despre baza de date online și despre platforma online LAY
TEACHERS atunci când am livrat rezultatele proiectului către utilizatorii finali.

Chestionar de evaluare pentru profesorii/formatorii necalificați Instrument de evaluare
 Credeți că Metodologia pe care se bazează procesul de formare din cadrul proiectului LAY
TEACHERS a inclus ghidul necesar pentru înțelegerea metodelor și resurselor neconvenționale de
predare-învățare? De ce?

 Cum ați evalua experiența dumneavoastră cu Platforma online pentru educație deschisă, Baza de
date digitală, conținuturile de formare și activitățile practice din proiectul LAY TEACHERS?

 Au existat provocări legate de livrarea sesiunilor de pilotare din proiectul LAY TEACHERS în
contextul limbii dumneavoastră naționale? De ce?

 Ați dori să recomandați integral o anumită metodă de predare pe care ați utilizat-o în sesiunea de
pilotare din proiectul LAY TEACHERS? Dacă da, vă rugăm să indicați beneficiile acesteia.
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 Care au fost punctele forte ale experienței de pilotare în proiectul LAY TEACHERS din punct de
vedere al interacțiunilor cu migranții și refugiații?

 Cum ați evalua evoluția procesului înainte și după sesiunea de pilotare din proiectul LAY SESSION?
De ce?

 Cum ați evalua nivel general de satisfacție al migranților și refugiaților în faza de pilotare a
proiectului LAY TEACHERS?

Vă rugăm să furnizați răspunsuri de 1-2 rânduri la afirmațiile de mai jos:

 Designul utilizat pentru Platforma online de educație deschisă și pentru Baza de date digitală LAY
TEACHERS mi-a dat capacitatea de a stabili mijloacele cele mai potrivite pentru tehnicile de
comunicare vizuală și auto-implicare.

 Platforma online de educație deschisă și Baza de date digitală LAY TEACHERS mi-au crescut
predispoziția/motivația de a mă implica mai mult în cursurile viitoare de formare/pilotare în
domeniul învățării online (e-learning).
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Care sunt concluziile dumneavoastră privind eficiența și utilitatea Platformei online de educație deschisă și a
bazei de date digitală, a conținuturilor de formare și a activităților practice?

Chestionar de evaluare pentru migranți și refugiați de aplicat de către
profesorii necalificați - Instrument de evaluare
 Cum ați evalua procesul de învățare general ca parte a sesiunii de pilotare?

 Ați simțit că sesiunea de pilotare LAY TEACHERS v-a ajutat să vă îmbunătățiți abilitățile privind
limba dumneavoastră națională și să facilitați accesul la conținuturile de învățare? De ce?

 Care au fost rezultatele pilotării proiectului LAY TEACHERS din punct de vedere al abilităților și al
cunoștințelor dobândite?

 Ați simțit că designul Platformei online de învățare deschisă și al bazei de date digitală LAY
TERACHRERS a fost atractiv și conform nevoilor dumneavoastră de învățare?

 Ce lecții ați învățat ca urmare a fazei de pilotare la nivel național a proiectului LAY TEACHERS?
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 Ați recomanda Platforma online de educație deschisă, baza de date digitală, conținuturile de
formare și activitățile practice din proiectul LAY TEACHERS altor migranți și refugiați? De ce?

Ați dori să ne împărtășiți alte observații?
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Metodologia - Interpretarea rezultatelor evaluării
Experiența directă, feedback-ul original și priceperea dobândită în cadrul
proiectului de către Profesorii/Formatorii necalificați, migranți/refugiați și de
partenerii de proiect
Proiectul LAY TEACHERS a promovat eforturile depuse de un
parteneriat cu experiență în programul Erasmus+, dar și în
ceea ce privește colaborarea și implicarea migranților și a
refugiaților în diferite activități lingvistice. Personalul din
cadrul fiecărei organizații partenere a manifestat un mare
interes la momentul colectării răspunsurilor. A fost conceput
un set special de întrebări pentru a demonstra metodologia
din spatele eforturilor „dovedite” în cursul implementării
proiectului. Gândurile împărtășite în cadrul parteneriatului au
„adus la lumină” sentimente și contribuții constructive.
Un ghid și o serie de recomandări valoroase au fost elaborate ca Bune practici - LAY
TEACHERS pentru a fi lăsate „moștenire” tuturor utilizatorilor țintă, beneficiarilor țintă și
altor actori cheie care își dedică carierele procesului de învățare și integrare a migranților și
a refugiaților. Acest produs poate fi utilizat totodată ca model de inspirație pentru scrierea
de noi proiecte Erasmus+ pentru sprijinirea profesorilor necalificați.
Ghidul trebuie să fie considerat drept un instrument complementar și de promovare pentru:

Ghidul de formare LAY TEACHERS pentru familiarizarea migranților și a
refugiaților cu limbile naționale

Platforma online LAY TEACHERS pentru resurse educaționale deschise privind
familiarizarea migranților și a refugiaților cu limba națională
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Interpretarea rezultatelor evaluării și a experiențelor utile de
cunoscut - partenerii din proiectul LAY TEACHERS

Cum ați evalua interacțiunea globală cu proiectul LAY TEACHERS? De ce?

SPANIA
„Consorțiul a fost puternic implicat în proiectul LAY TEACHERS. Pe tot parcursul implementării
proiectului a fost păstrat un nivel bun al colaborării și al interacțiunii. Acest lucru a contribuit la
obținerea rezultatelor prevăzute, obținând o calitate ridicată a rezultatelor intelectuale dezvoltate.”

ROMÂNIA
„Parteneriatul LAY TEACHERS a promovat în permanență o comunicare fluidă. Partenerii din proiect
au colaborat foarte bine pentru dezvoltarea, implementarea, dar și pentru crearea unui conținut
specific al obiectivelor proiectului. Rezultatele prietenoase, cuprinzătoare și atractive sunt incluse în
etapa finală a proiectului LAY TEACHERS. Măsurile de corecție au fost adoptate de consorțiul LAY
TEACHERS atunci când acest lucru a fost necesar în procesul general de implementare. A fost
promovată o bună interacțiune între partenerii proiectului alături de realizarea conexiunilor cu ceea
ce aceștia cunoșteau deja pe baza experienței lor din proiectele Erasmus+.”

GRECIA
„Aș spune că interacțiunea generală a fost excelentă, și toți partenerii au oferi cu adevărat sprijin.
Chiar și în cazul dificultăților generate de pandemia de COVID-19, consorțiul a rămas conectat și a
oferit sprijin pentru progresul proiectului.”

ITALIA
„A existat o interacțiune bună cu Lay Teachers. Ei au demonstrat că sunt implicați și interesați de
rezultatele și activitățile proiectului. Au colaborat cu noi și ne-am bucurat foarte mult să fim implicați
în proiect.”

Cum ați evalua interacțiunea globală cu migranții și refugiații? De ce?

SPANIA
„Interacțiunea cu migranții și refugiații a fost foarte pozitivă și a condus la obținerea de către aceștia
a rezultatelor următoare:
-

Motivație și implicare în procesul de pilotare
Participare activă la activitățile practice efectuate
Îmbunătățirea abilităților percepute ale acestora privind limba națională
Motivație sporită de a participa la activități ulterioare de educație pentru adulți”

ROMÂNIA
„Migranții și refugiații și-au exprimat liber interesul față de „testarea” tuturor produselor LAY
TEACHERS. În cursul procesului de implementarea fiecărui produs al proiectului, migranții și refugiații
au colaborat și s-au implicat în toate activitățile, unde li s-a cerut ajutorul de către CPIP. Chiar dacă
au fost afectați de pandemia de Covid-19 și totul a fost dificil, eu au fost de acord să participe online
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în măsura în care dispun de instrumentele necesare. Aceasta a fost o adevărată valoare adăugată la
proiectul LAY TEACHERS.”

GRECIA
„Interacțiunea cu migranții a fost foarte bună. Atmosfera în cadrul sesiunii a fost foarte pozitivă, iar
motivația lor a fost sporită semnificativ.”

ITALIA
„Interacțiunea cu migranții și refugiații a fost ceva mai dificilă decât cea cu Lay Teachers. De la
apariția pandemiei a fost dificil să ajungem fizic la migranți și refugiați. Prin urmare, implicarea lor sa datorat în primul rând proiectului LAY TEACHERS. Oricum migranții și refugiații au demonstrat că
sunt interesați de pilotul activităților din proiect, dând dovadă de o participare activă.”

Ați simțit că procesul utilizat pentru elaborarea Ghidului de formare LAY TEACHERS, a
Platformei online pentru educație deschisă, a Bazei de date digitală, a conținuturilor
formării și a activităților practice a îmbunătățit transferul de învățare mixtă (B-learning)?
De ce?

SPANIA
„Abordarea privind învățarea mixtă au fost îmbunătățită prin intermediul cursurilor de învățare
online (e-learning) de înaltă calitate și a activităților față în față dezvoltate. Aceste resurse de
învățare au fost dezvoltate pe baza metodelor de predare-învățare neconvenționale, bazându-se pe
formarea participativă și pe abordările centrate pe cursanți. În această privință Ghidul de formare
elaborat a oferit o bază teoretică și metodologică robustă în vederea atingerii obiectivelor prevăzute
pentru Platforma online.”

ROMÂNIA
„Într-adevăr, procesul utilizat pentru elaborarea Ghidului de formare LAY TEACHERS, a Platformei
online de educație deschisă, a Bazei de date digitală, a conținuturilor formării și a activităților
practice a îmbunătățit transferul Învățării mixte (B-learning). De ce? Deoarece conținutul a fost
adecvat având o structură cuprinzătoare și obiective/așteptări/beneficii clare. Învățarea mixtă estre
extrem de importantă în zilele noastre și este esențial să știm cum să adaptăm activitățile la
situații/circumstanțe neașteptate.”

GRECIA
„Cred că învățarea mixtă a fost excelentă, la fel și conținuturile. Întregul nivel al acestui material de
formare este de o calitate într-adevăr bună. De asemenea, vorbind despre Grecia, acest tip de
material și procesul de Învățare mixtă este inovator, de aceea cred că acestea ar avea succes în
rândul cadrelor didactice și al organizațiilor care se ocupă de migranți și al instituțiilor de educație.”

ITALIA
„În opinia mea, abordarea privind învățarea mixtă (blended learning) a fost îmbunătățită de
rezultatele noastre. Unealta creată de Consorțiu a îmbogățit metoda învățării mixte. Abordarea
privind învățarea mixtă este îmbogățită prin cursul de învățare mixtă creat pentru profesorii
necalificați și prin activitățile practice create pentru migranți și refugiați. În această perioadă, în care
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este într-adevăr dificil să se participe fizic la cursuri de formare din cauza pandemiei de Covid-19,
abordarea privind învățarea mixtă este cu adevărat utilă.”

Ce ați învățat din dezvoltarea produselor LAY TEACHERS și pot aceste lucruri să fie utilizate ca
strategie eficientă pentru stilul de înțelegere și învățare al migranților și refugiaților?

SPANIA
„Lecțiile învățate în cursul dezvoltării și implementării proiectului pot fi rezumate astfel:
-

-

-

Abordările centrate pe cursanți ca învățare experiențială și formare participativă sunt unelte
adecvate și eficiente pentru profesorii necalificați în vederea motivării și implicării migranților și a
refugiaților într-un proces de învățare
Aceste metode neconvenționale de predare-învățare promovează participarea activă a
migranților și a refugiaților, ceea ce facilitează implicarea acestora în activitățile de învățare și
achiziție a limbii.
Metodologiile de învățare antrenante sunt utile pentru familiarizarea migranților și a refugiaților
cu limba națională, în special în cazul celor cu abilități reduse privind limba țării gazdă.

Lay Teachers joacă un rol important în îmbunătățirea integrării sociale a migranților și refugiaților:
motivându-i să ia parte la educația pentru adulți, crescând nivelul de conștientizare în rândul
acestora cu privire la stereotipuri și la diversitatea culturală, și îmbunătățind abilitățile de
comunicare și abilitățile acestora privind cunoașterea limbii naționale.”

ROMÂNIA
„Pentru a înțelege stilul de învățare al migranților și al refugiaților este important să înțelegem:
-

Experiența lor privind învățarea (experiența anterioară legată de învățarea mixtă, învățarea la
distanță, învățarea online etc.);
Înțelegerea din punct de vedere cultural;
Beneficiile și limitările țării gazdă;
Disponibilitatea materialelor de predare-învățare adecvate;
Contextul familial (existența sau inexistența sprijinului);
Nivelul de cunoștințe;
Potențialul de asimilare a informațiilor noi;

Capacitatea de dezvoltare și aplicare a unui plan de predare/formare individualizat pentru
familiarizarea cu limbile naționale etc.’’

GRECIA
„Am învățat că învățarea experiențială este una dintre cele mai bune modalități de învățare. Oamenii
devin mai motivați atunci când participă activ la procesul de învățare și formare și acest lucru
facilitează și munca formatorilor. În ceea ce privește înțelegerea stilului de învățare al migranților,
cred că o metodologie experiențială tinde să fie coerentă cu fiecare stil de învățare, prin urmare
aceasta este o metodă excelentă.”

ITALIA
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„Rezultatele create de Consorțiul care a derulat proiectul sunt cu adevărat utile pentru a înțelege nu
numai stilul de învățare al migranților și al refugiaților, ci și dificultățile cu care se confruntă aceștia
atunci când învață o limbă nouă și dificilă. Mai mult, implementarea activităților practice a fost de
asemenea utilă pentru a înțelege diferențele culturale.”

Concluzii
Ce concluzii ați tras despre munca realizată pentru proiectarea Ghidului de formare LAY
TEACHERS, a Platformei online pentru educație deschisă, a Bazei de date digitală, a
conținuturilor formării și a activităților practice?

SPANIA
„Consorțiul a dezvoltat rezultate și produse de înaltă calitate, configurate sub forma unui set
cuprinzător de resurse de învățate utile. Aceste resurse, bazate pe metode de predare-învățare
inovatoare și neconvenționale, vor sprijini într-adevăr profesorii necalificați (Lay Teachers) în vederea
familiarizării migranților și a refugiaților cu limbile naționale.”

ROMÂNIA
„În ceea ce privește conceperea Ghidului de formare LAY TEACHERS, a Platformei online de educație
deschisă, a Bazei de date digitală, a conținuturilor formării și a activităților practice, consorțiul care a
derulat proiectul a făcut o treabă foarte bună. Acest lucru poate fi demonstrat prin produsele finale
ale proiectului LAY TEACHERS precum și prin participarea tuturor utilizatorilor țintă și a beneficiarilor
țintă (în funcție de așteptările proiectului). Promovarea ulterioară a platformei și a altor produse LAY
TEACHERS va fi realizată pentru a asigura un impact și o sustenabilitate bună.”

GRECIA
„Cred că s-a făcut o treabă excelentă”.

ITALIA
Grație eforturilor depuse de Consorțiu, calitatea produselor proiectului este cu adevărat ridicată.
Consorțiul a furnizat unelte inovatoare în vederea familiarizării migranților și a refugiaților nu numai
cu limbile naționale ci și cu cultura țării gazdă.”

Bifați cele care credeți că se aplică datelor de intrare și experiențelor obținute în cursul
implementării proiectului:

SPANIA
 Am învățat în diferite moduri cum să reușim să îi familiarizăm pe migranți și pe refugiați cu limba
națională.
 M-am văzut pe mine ca fiind autonom și responsabil atunci când am efectuat sarcinile din proiect.
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 Am contribuit cu propria mea experiență anterioară la elaborarea conținutului pentru
familiarizarea migranților și a refugiaților cu limbile naționale în cadrul Educației pentru adulți.
 Am facilitat înțelegerea abordării și a conținutului proiectului LAY TEACHERS la elaborarea
activităților practice.
 Am dorit sau am avut nevoie să învăț despre baza de date online și despre platforma online LAY
TEACHERS atunci când am livrat rezultatele proiectului către utilizatorii finali.

ROMÂNIA
 Am învățat în diferite moduri cum să reușim să îi familiarizăm pe migranți și pe refugiați cu limba
națională.
 M-am văzut pe mine ca fiind autonom și responsabil atunci când am efectuat sarcinile din proiect.

 Am contribuit cu propria mea experiență anterioară la elaborarea conținutului pentru
familiarizarea migranților și a refugiaților cu limbile naționale în cadrul Educației pentru adulți.
 Am facilitat înțelegerea abordării și a conținutului proiectului LAY TEACHERS la elaborarea
activităților practice.
 Am dorit sau am avut nevoie să învăț despre baza de date online și despre platforma online LAY
TEACHERS atunci când am livrat rezultatele proiectului către utilizatorii finali.

GRECIA
X Am învățat în diferite moduri cum să reușim să îi familiarizăm pe migranți și pe refugiați cu limba
națională.
 M-am văzut pe mine ca fiind autonom și responsabil atunci când am efectuat sarcinile din proiect.
X Am contribuit cu propria mea experiență anterioară la elaborarea conținutului pentru
familiarizarea migranților și a refugiaților cu limbile naționale în cadrul Educației pentru adulți.
X Am facilitat înțelegerea abordării și a conținutului proiectului LAY TEACHERS la elaborarea
activităților practice.
 Am dorit sau am avut nevoie să învăț despre baza de date online și despre platforma online LAY
TEACHERS atunci când am livrat rezultatele proiectului către utilizatorii finali.

ITALIA
 Am învățat în diferite moduri cum să reușim să îi familiarizăm pe migranți și pe refugiați cu limba
națională.
 M-am văzut pe mine ca fiind autonom și responsabil atunci când am efectuat sarcinile din proiect.
 Am contribuit cu propria mea experiență anterioară la elaborarea conținutului pentru
familiarizarea migranților și a refugiaților cu limbile naționale în cadrul Educației pentru adulți.
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 Am facilitat înțelegerea abordării și a conținutului proiectului LAY TEACHERS la elaborarea
activităților practice.
 Am dorit sau am avut nevoie să învăț despre baza de date online și despre platforma online LAY
TEACHERS atunci când am livrat rezultatele proiectului către utilizatorii final.

Interpretarea rezultatelor evaluării și experiența utilă de știut PROFESORI/FORMATORI NECALIFICAȚI
Credeți că Metodologia din spatele procesului de formare LAY TEACHERS a inclus liniile
directoare necesare pentru înțelegerea metodelor și a resurselor de predare-învățare
neconvenționale? De ce?

SPANIA
„Profesorii necalificați implicați în procesul de pilotare au răspuns „da” la această întrebare.
Resursele de învățare teoretice și practice furnizate au fost percepute ca reprezentând o bază robustă
pentru a înțelege și a putea aplica metodologia proiectului LAY TEACHERS în Educația pentru adulți.
Mai mult, această metodologie a fost percepută ca fiind cu adevărat utilă pentru familiarizarea
migranților și a refugiaților cu limbile naționale prin intermediul metodelor și al resurselor de
predare-învățare neconvenționale.”

ROMÂNIA
„Profesorii/formatorii necalificați au fost de acord că Metodologia din spatele procesului de formare
a inclus liniile directoare necesare pentru a obține un nivel mai bun de înțelegere a metodelor și
resurselor neconvenționale de învățare-predare. Argumentele au fost următoarele:
-

Instrucțiunile au fost furnizate într-un mod logic;
Cerințele clare au fost integrate înainte de începerea procesului de formare;
În procesul de formare a fost inclus sprijin suplimentar;
Au fost primite explicații suplimentare la unele puncte relevante;
Conținutul elaborat a fost de bună calitate;
Au fost prezentate metode de predare neconvenționale interesante;
A fost disponibilă banca de resurse utile;
Un echilibru bun între teorie și informație etc.’’

GRECIA
Toți cei cinci profesori/formatori au răspuns DA. Mai precis, au fost menționate câteva aspecte
interesante:
„Da, deoarece a explicat teoriile în detaliu.”
„Da, deoarece toate materialele sunt bazate pe metode de învățare practice și experiențiale.”
„Da, cred că a fost foarte adecvat și util”
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ITALIA
„Profesorii necalificați au spus că au avut toate materialele necesare pentru a înțelege metodele și
resursele neconvenționale de predare. Acest lucru a fost posibil datorită Platformei online care este
cu adevărat utilă și ușor de folosit.”

Cum ați evalua experiența dumneavoastră cu Platforma online de educație deschisă LAY
TEACHERS, baza de date digitală, conținuturile formării și activitățile practice?

SPANIA
„Profesorii necalificați implicați în procesul de pilotare au oferit o evaluare foarte pozitivă, care poate
fi rezumată astfel:
-

-

Activitățile practice au fost ușor de înțeles și de aplicat și au avut o durată adecvată.
Conținuturile de învățare online (e-learning) au fost interesante și relevante, oferind cunoștințe
cuprinzătoare despre metodele de predare-învățare neconvenționale pentru familiarizarea
migranților și a refugiaților cu limba națională
Platforma online a fost ușor de utilizat de către utilizatori și bine structurată, în ciuda unor mici
probleme tehnice la partea legată de chestionare.
Baza de date digitală disponibilă online oferă multe resurse utile și informații relevante

Feedback-ul a evidențiat faptul că resursele de formare din cadrul proiectului LAY TEACHERS au sens
atât în mod individual cât și atunci când sunt percepute ca un set întreg de produse.”

ROMÂNIA
„Reprezentanții țintă au evaluat experiența lor cu Platforma online de educație deschisă LAY
TEACHERS, Baza de date digitală, conținuturile formării și activitățile practice ca fiind la un nivel
foarte bun. Ei au evidențiat următoarele:
-

Baza de date digitală include informații pentru abilități și cunoștințe specifice ceea ce este cu
adevărat o plus valoare;
Beneficiile Platformei online au fost prezentate integral de la bun început prin intermediul unei
interfețe prietenoase și atractive;
Conținuturile formării și activitățile practice sunt concepute pe baza unei structuri cuprinzătoare
fără a încărca programul nimănui;
În activitățile practice au fost incluse sarcini ușoare și simple. Acest lucru a conferit un input bun
în ceea ce privește „explorarea” conținuturilor etc.’’

GRECIA
„În general, comentariile privind Platforma au fost pozitive, însă aproape toți formatorii au
considerat că ar putea fi realizate îmbunătățiri. O participantă a menționat că ei chiar i-au plăcut
secțiunile și le-a considerat clare. Însă a precizat că acest lucru nu înseamnă că nu se pot face
îmbunătățiri. Mai mult, ea a precizat faptul că chestionarele nu acceptau toate răspunsurile. În plus,
o altă formatoare a menționat faptul că platforma avea unele probleme, însă după părerea ei
problemele sunt lucruri care pot fi îmbunătățite. După părerea ei și materialul a fost foarte bun. O
altă formatoare a menționat mai mult sau mai puțin aceleași probleme: Ea a evidențiat faptul că deși
platforma este într-adevăr bună și adecvată din punct de vedere al conținutului și al exercițiilor, au
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existat probleme legate de dinamica Platformei, deoarece de multe ori chestionarele erau greșite, și
de asemenea a avut probleme cu blocarea Platformei, și uneori a pierdut progresul realizat.
O altă formatoare a subliniat și utilitatea materialului de formare și a menționat că ar recomanda-o
cu certitudine și altora.. În cele din urmă, un participant a menționat faptul că Platforma necesită
îmbunătățiri, dar că este un efort care merită.”

ITALIA
„Evaluarea furnizată de Profesorii necalificați, pe baza implicării lor în sesiunea pilot, a fost întradevăr pozitivă. Referitor la activitățile practice, ei au indicat faptul că acestea sunt într-adevăr utile,
interactive și eficiente. Platforma online este bine structurată, cu adevărat ușor de înțeles și este util
faptul că este disponibilă în mai multe limbi.”

Au existat probleme legate de livrarea sesiunii pilot din cardul proiectului LAY
TEACHERS în contextul limbii dumneavoastră naționale? De ce?

SPANIA
„Unii participanți au menționat mici probleme tehnice cu chestionarele în cursurile de învățare online
(e-learning). Ei au fost nevoiți să refacă chestionarele de două ori deoarece rezultatele nu fuseseră
salvate de prima dată. Principalele provocări au fost legate de restricțiile impuse de pandemia de
COVID-19, deoarece activitățile practice fuseseră concepute pentru a fi implementate față în față.
Pentru a soluționa aceste dificultăți, proiectul Lay Teachers a adaptat unele dintre aceste activități
care să fie aplicate cu grupuri mici de participanți. Mai mult, consorțiul a adaptat o activitate pe
fiecare Unitate de Învățare care să fie implementată online, pentru a facilita implementarea acestor
activități prin intermediul învățării la distanță.”

ROMÂNIA
„Principalele provocări identificate în cursul livrării sesiunii de pilotare privind limba națională de
către Profesorii necalificați au fost legate de:
-

Conexiunea la Internet;
Îmbunătățirea simultaneității între Platforma online și software-ul utilizat pentru participarea la
sesiunea online;
Asigurarea atingerii numărului de participanți cerut pentru faza de pilotare la nivel național.

Profesorii/formatorii au adăugat faptul că toate provocările menționate mai sus au fost „rezolvate”
pe baza unui Plan de rezervă care a inclus un timp suplimentar și sfaturi suplimentare pentru o livrare
„sigură” în mediul online.”

GRECIA
„Formatorii au menționat unele provocări apărute în cursul livrării materialului din proiectul LAY
TEACHERS în general:
Formatorii au menționat faptul că ei simt că sistemul de învățământ grec nu poate accepta cu
ușurință astfel de materiale, în mare parte din cauza lipsei structurilor.
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Așa cum s-a menționat, cea mai mare provocare este lipsa unor structuri bune și organizate pentru
predarea limbii către migranții și refugiații din Grecia. Majoritatea profesorilor sunt voluntari și nu au
formare pedagogică sau o diplomă de bază. Prin urmare, astfel de formări ar fi foarte importante
pentru ei, în vederea îmbunătățirii materialului educațional al acestora și a sistemului general.
Mai mult, un alt formator a subliniat faptul că provocările derivă din faptul că un profesor cu
experiență insuficientă s-ar putea să nu se descurce foarte bine într-un mediu de învățare experiențial
cu un public atât de dificil, unde nevoia de învățare a limbii este importantă și prioritară.
În cele din urmă, un formator a menționat o provocare mai practică privind Activitățile practice și
formările: și anume că la unele punct ar putea fi necesare mai multe exemple.”

ITALIA
„Profesorii nu au prezentat nici o problemă. Principala problemă a fost legată de situația globală
generată de pandemia de COVID-19. Această situație a obligat toți oamenii să respecte multe
restricții și să stea acasă. De aceea, pentru mulți profesori necalificați a fost într-adevăr dificil să
efectueze activități cu prezență fizică cu migranții, refugiații și cetățenii străini. Această problemă a
fost rezolvată datorită adaptării activităților practice care, în multe cazuri, au fost implementate
online.”

Ați dori să recomandați integral o anumită metodă de predare pe care ați utilizat-o în
sesiunea de pilotare din proiectul LAY TEACHERS? Dacă da, vă rugăm să indicați
beneficiile acesteia.

SPANIA
„Profesorii necalificați au evidențiat relevanța formării participative și a abordărilor centrate pe
cursant, unde învățarea derivă din experiențele participanților. Aceste abordări facilitează generarea
unui mediu de învățare corespunzător. Formarea participativă a permis cursanților să transfere
cunoștințele dobândite în situații din viețile lor reale. Acest lucru este relevant mai ales datorită
faptului că cursanții proveneau din grupuri defavorizate de migranți și refugiați.
De asemenea, următoarele Activități practice au fost recomandate în mod explicit de unii Profesori
necalificați:
-

-

Lunga aventură misterioasă
Activitățile de teatru amuzante pentru învățarea dinamică a limbii
Activarea vocabularului în spațiul vostru de lucru
Descoperirea orașului
Copacul stereotipurilor.”

ROMÂNIA
„Metoda R.A.I (Răspunde-Aruncă-Întreabă) a fost foarte apreciată de reprezentanții grupului țintă
deoarece poate fi utilizată în orice moment al activității didactice, într-o activitate față în față sau de
grup. Nevoia potențialului de adaptare a fost discutată în cursul unei scurte „dezbateri online”, însă
cea mai bună opțiune pentru o livrare adecvată a acestei metode este aceea de a explica implicațiile
sale înaintea sesiunii de formare. Metodele de predare utilizate în sesiunea de pilotare din proiectul
LAY TEACHERS au fost „construite” în jurul:
- Auto-motivării;
- Flexibilității;
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-

Empatiei;
Managementului timpului;
Abilităților și cunoștințelor privind mediul online pentru asimilarea „introduceri” în limba
națională;
Potențialul și interesul pentru sustenabilitatea produselor etc.’’

GRECIA
„Toți participanții au menționat faptul că toate metodele li s-au părut la fel de importante și că vor
încerca să le utilizeze. Una dintre formatoare a adăugat faptul că metoda educațională a învățării
experiențiale, care a fost promovată prin materialul de formare din cadrul proiectului LAY TEACHERS
a ajutat-o mult să își îmbunătățească perspectiva asupra învățării experiențiale și a importanței
acesteia, deoarece este o metodă pe care ea o folosea adesea și a insistat asupra metodelor de
predare mai tradiționale.”

ITALIA
„Profesorii italieni din proiectul Lay Teachers au apreciat într-adevăr metoda utilizată pentru
implementarea activităților practice. Ei au definit-o drept o nouă modalitate de implicare a
migranților și a refugiaților în activități menite să îi învețe limba națională și să le ofere sfaturi despre
cultură.”

Care au fost punctele forte ale experienței de pilotare în proiectul LAY TEACHERS din
punct de vedere al interacțiunilor cu migranții și refugiații?

SPANIA
„În această privință, Profesorii participanți au menționat următoarele:
-

Metodologia proiectului a fost cu adevărat utilă în lucrul cu migranții și refugiații cu un nivel
foarte redus de cunoștințe privind limba țării gazdă
Unele activități practice au fost utile în special pentru a crea un mediu de învățare adecvat,
promovând motivarea și angajamentul din partea migranților și a refugiaților
Experiența pilot a permis migranților și refugiaților să își transfere cunoștințele dobândite în
situații din viața reală

Metodele neconvenționale de predare au consolidat participarea activă a migranților și refugiaților în
cursul pilotării.”

ROMÂNIA
„Reprezentanții grupurilor țintă au evidențiat faptul că punctele forte ale experienței de pilotare a
programului LAY TEACHERS din punct de vedere al interacțiunilor cu migranții și cu refugiații au fost:
-

Nivelul îmbunătățit al comunicării;
Potențialul de colaborare ulterioară;
Nivelul bun de înțelegere și interesul din partea migranților și a refugiaților (ei au fost deschiși să
participe la sesiunea online și să învețe lucruri noi);
Nivelul bun al curiozității atunci când au explicat Platforma online și Activitățile practice etc.
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Experiența pilotării a fost un „exercițiu” bun pentru evaluarea abilităților și a cunoștințelor existente
privind formarea și pentru a ne gândi la ceea ce trebuie îmbunătățit.”

GRECIA
„La această întrebare, participanții au menționat lucruri destul de interesante și semnificative:
1. Un participant a spus că acest program în general și sesiunile de formare sunt esențiale
pentru profesori și voluntari, în mare parte pentru că dat fiind faptul că există mulți
Formatori/Profesori „fără educație” și care nu știu cum să gestioneze astfel de situații,
cursanții pot fi „distruși” și pot să nu își îmbunătățească abilitățile în mod corespunzător pur
și simplu pentru că mediul educațional/de formare nu îi ajută.
2. Un alt formator a menționat faptul că această formare ajută la primul contact cu migranții
care nu cunosc limba, dar care trebuie să o învețe. Au fost prezentate multe teorii care ar
pute ajuta la primul contact cu limba străină.
3. Un alt formator a subliniat faptul că această Formare și sesiunile au reprezentat o
oportunitate excelentă de a aduce mai aproape unii de alții formatorii și cursanții într-un
mod util.
4. Avantajele programului de formare menționate de unul dintre participanți se referă cu
precădere la faptul că profesorii/voluntarii care lucrează cu migranții vor putea de acum
încolo să aibă o bază educațională și un ghid, pe baza căruia își vor putea organiza schema
cursurilor și vor promova participarea activă.
În cele din urmă, așa cum a subliniat una dintre participante, cel mai important avantaj este acela că
programul oferă exerciții practice foarte interesante de efectuat în sala de curs. De asemenea este
important faptul că este promovată însemnătatea participării active a migranților în procesul
educațional și că aceștia pot defini cursul împreună cu profesorul. Potrivit acestei participante,
metodele de predare tradiționale par să nu mai fie la fel de eficiente când sunt utilizate în mod
exclusiv.”

ITALIA
„În ciuda situației cauzate de pandemia de COVID-19, noi am implicat profesorii din programul LAY
TEACHERS din centrele care adăpostesc migranți și care aveau posibilitatea de a ajunge ușor la
migranți și refugiați. Profesorii implicați au spus că implementarea activităților a fost o modalitate
bună de consolidare a relațiilor cu migranții și cu refugiații. A fost o modalitate inovatoare de
înțelegere și învățare a limbii naționale. De asemenea, a fost un instrument important pentru
crearea, și în unele cazuri îmbunătățirea, abilităților cursanților de construire a echipelor.”

Cum ați evalua evoluția procesului înainte și după sesiunea de pilotare din proiectul LAY
TEACHERS? De ce?

SPANIA
„Profesorii au oferit o evaluare foarte pozitivă după participarea la procesul de pilotare:
-

Ei s-au simțit mai încrezători și capabili să implementeze metode de predare neconvenționale
pentru familiarizarea migranților și a refugiaților cu limba națională
Ei și-au îmbogățit cunoștințele și experiența teoretică în acest domeniu
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-

Au perceput o îmbunătățire a abilităților și competențelor lor privind familiarizarea cursanților cu
limba națională
Au primit resurse utile și proiecte și unelte interesante.”

ROMÂNIA
„Profesori/formatorii participanți cu confirmat că înaintea sesiunii de pilotare avuseseră unele
sentimente specifice:
-

Curiozitate;

-

Teama că nu adoptă conținutul elaborat (asimilarea tuturor informațiilor);

-

Unele incertitudini legate de cerințele de lucru online pentru „realizarea unei sesiuni pilot sigure”
etc.

În urma sesiunii pilot din proiectul LAY TEACHERS reprezentanții țintă au mărturisit că s-au simțit:
-

Mai încrezători;

-

Mulțumiți de ei înșiși;

-

Mulțumiți de interesul acordat de celelalte persoane implicate etc.

Procesul de evoluție înainte și după sesiunea pilot a proiectului LAY TEACHERS a fost vizibil și intuitiv
mulțumită sprijinului permanent și explicațiilor continue oferite celor implicați.”

GRECIA
Participanții au menționat numai lucruri pozitive în această privință:






„Am simțit că mi-am îmbogățit cunoștințele și am primit unelte concrete pe care le voi folosi
în mod clar ori de câte ori voi avea ocazia.”
„Cunoșteam deja unele dintre materialele de formare, dar majoritatea îmi erau necunoscute
și în mod clar am evoluat în legătură cu acest subiect.”
„La cunoștințele pe care le aveam deja s-au adăugat informații utile.”
„Cred ca eu personal am remarcat o mare schimbare în bine.”
„Personal, cred că a avut loc o mare dezvoltare și că am dobândit multe cunoștințe noi.”

ITALIA
„Evaluarea oferită de profesorii participanți în urma sesiunii pilot a fost foarte pozitivă. În primul
rând, pentru că au învățat cum să abordeze cursanții prin metode de predare inovatoare și
neconvenționale: mai puțin plictisitoare și mai eficiente. În al doilea rând, ei se simt mai încrezători
pentru că și-au îmbunătățit abilitățile comunicaționale și pedagogice. De asemenea, au subliniat
importanța acordării mai multor responsabilități cursanților.”

Cum ați evalua nivel general de satisfacție al migranților și refugiaților în faza de pilotare a
proiectului LAY TEACHERS?
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SPANIA
„Proiectul Lay Teachers a evaluat satisfacția migranților și a refugiaților ca fiind foarte ridicată.
Migranții și refugiații au fost motivați și implicați în procesul pilot. Implementarea metodologiei
proiectului a condus la o participare activă a migranților și a refugiaților.”

ROMÂNIA
„Reprezentanții țintă au evaluat satisfacția generală a migranților și a refugiaților care au participat
la faza pilot a proiectului LAY TEACHERS ca fiind la un nivel bun. Ei aveau într-adevăr nevoie de
materiale prietenoase care să nu îi obosească cu informații dificil de asimilat. Toate deciziile din faza
de pilotare au fost luate împreună cu ei pe baza colaborării dintre formatori, migranți și refugiați. În
acest fel, a fost promovată o abordare colaborativă, iar conținutul elaborat de consorțiul care
derulează proiectul a „îndeplinit” toate așteptările inițiale.”

GRECIA
„Toți formatorii au adăugat că migranților chiar le-a plăcut foarte mult proiectul și că vor fi mulțumiți
și pe viitor deoarece programul îi încurajează să se implice și să participe activ.”

ITALIA
„Profesorii italieni participanți au evaluat satisfacția migranților și a refugiaților într-un mod foarte
pozitiv. Migranții și refugiații s-au simțit mai puternici și au simțit că au mai multe responsabilități. Ei
au participat în mod activ la procesul pilot și au fost interesați și de scopul general al proiectului.”

Designul utilizat pentru Platforma online de educație deschisă și
pentru baza de date digitală din proiectul LAY TEACHERS
SPANIA
„Toți profesorii implicați în procesul de pilotare au fost foarte mulțumiți de design-ul, structura și
caracterul utilizabil al Platformei online. De asemenea, abordarea privind învățarea mixtă combinând
învățarea online (e-learning) cu activitățile practice a primit o evaluare foarte pozitivă din punct de
vedere al auto-implicării.”

ROMÂNIA
„Profesorii/formatorii participanți au fost de acord că designul utilizat pentru Platforma online de
educație deschisă și pentru baza de date digitală din proiectul LAY TEACHERS le-a dat într-adevăr
posibilitatea de a se implica în conținutul dezvoltat. Interfața ușor de utilizat și intuitivă a platformei
a inspirat reprezentanții țintă să „proiecteze” integral propriile lor metode de învățare. Ei au
mărturisit că Platforma online le-a activat modelele mentale/pedagogice existente pentru a asimila
conținutul dat.”

GRECIA
„Toți participanții au răspuns DA. Mai mult, unii dintre ei au subliniat faptul că din punct de vedere al
structurii, Platforma este foarte bună și că metoda de predare online este importantă, deoarece de
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acum înainte și din cauza pandemiei de COVID-19 mediile digitale de învățare sunt din ce în ce mai
necesare.”

ITALIA
„Profesorii implicați au demonstrat că sunt foarte mulțumiți de Platforma online de educație
deschisă și de baza de date digitală. Au fost foarte ușor de utilizat. Unii dintre ei au declarat că a fost
pentru prima dată când au utilizat un astfel de instrument.”

Concluzii
Care sunt concluziile dumneavoastră privind eficiența și utilitatea Platformei online de educație deschisă și a
bazei de date digitală, a conținuturilor de formare și a activităților practice?

SPANIA
-

Profesorii din programul LAY TEACHERS au beneficiat de o abordare metodologică utilă pentru
familiarizarea migranților și a refugiaților cu limba națională.
Platforma online oferă un set cuprinzător de resurse de formare utile pentru profesorii
necalificați care lucrează cu migranții și cu refugiații.
Metodele neconvenționale de predare promovează participarea activă a migranților și a
refugiaților la educația pentru adulți.
Abordarea învățării mixte promovată de proiect (învățare online combinată cu activități practice)
este cu adevărat eficientă pentru obținerea impactului dorit atât în rândul formatorilor cât și al
participanților adulți.

ROMÂNIA
„Eficiența și utilitatea Platformei online de educație deschisă, a Bazei de date digitală, a
conținuturilor formării și a activităților practice au fost foarte apreciate de profesorii/formatorii
participanți”

GRECIA
Participanții au menționat:







„Acest program este ceva util și exploatabil.”
„Sunt foarte mulțumit de acest program deoarece am învățat ceva nou.”
„Conținut util pentru oamenii care vor să se ocupe de acest subiect.”
„Principala mea concluzie este aceea că în Grecia există o mare nevoie de formare a acestor
profesori și în special a voluntarilor, deoarece ei au nevoie foarte mult de așa ceva. Astfel,
nivelul cursurilor și al predării va fi mult îmbunătățit.”
„Este foarte eficient și îl voi recomanda și altora.”
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ITALIA
„În urma aceste experiențe, profesorii implicați au declarat că vor să fie implicați în cursurile viitoare
de predare/pilotare în format de învățare online (e-learning) (sau învățare mixtă - b-learning) .”

Interpretarea rezultatelor evaluării și a experienței utile de știut Migranți și refugiați aplicată de profesorii din programul Lay
Teachers

Cum ați evalua procesul de învățare general ca parte a sesiunii de pilotare?

SPANIA
„Migranții și refugiații au oferit o evaluare foarte pozitivă a experienței lor din faza de pilotare.
Ei au considerat că activitățile practice efectuate au fost interesante și antrenante.
Ei s-au simțit motivați și au participat activ în cursul implementării activităților.
Procesul de învățare le-a permis să transfere unele dintre cunoștințele dobândite în situații din viața
reală.”

ROMÂNIA
„Migranții și refugiații care au participat la sesiunea de pilotare online au considerat că procesul
general de învățare le-a adus multe beneficii pentru „stilul lor individualizat de învățare”. Au primit
răspunsuri la întrebările pe care le aveau; procesul de învățare pers ansamblu a fost unul structurat;
respectând timpul și capacitatea acestora de a asimila informațiile.
Ei au mărturisit că o sesiune de pilotare derulată față în față ar fi adus avantaje suplimentare din
punct de vedere al interacțiunii dintre participanți. Însă partea de a „se cunoaște unii pe ceilalți” le-a
dat ocazia să „intre în lumea platformei” dintr-o „cameră ușor de accesat”.

GRECIA
„Majoritatea migranților/refugiaților au considerat activitățile și întregul proces de învățare ca fiind
interesante, dinamice și ușor de urmărit. În plus, ei au considerat activitățile ca fiind antrenante,
interactive, informative (în cadrul grupului), amuzante și clare. Așa cum au declarat cu toții, a fost un
proces de învățare plăcut care s-a derulat foarte lin. Pentru ei a fost important faptul că participau
activ în loc să stea doar și să asculte. Ei au considerat că metodele și punctele respective au fost clare
și eficiente. Cu toții au apreciat faptul că procesul de învățare a fost experiențial și că au avut ocazia
de a înțelege teoria prin practică și prin exerciții practice. Un participant a menționat un lucru
important: „După sesiunea respectivă simt că echipa noastră este mai conectată și mai deschisă,
datorită acelui proces de învățare care a conferit echipei și mie însumi noi abilități și gânduri.”
Referitor la acest lucru, un alt participant a menționat că procesul de învățare le-a dat ocazia să
reflecteze.”

ITALIA
„Migranții și refugiații au apreciat activitățile practice testate în cursul procesului pilot.

25

Mai mult, CEIPES a fost obligată să testeze activitățile nu numai față în față, ci și online, din cauza
situației generate de pandemia de COVID-19.
Migranții și refugiații au participat activ la activități și le-au pus în practică cu entuziasm.
Ei au fost pasionați de activități deoarece au învățat limba națională prin exerciții de tip joc și exerciții
de cultură.”

Ați simțit că sesiunea de pilotare LAY TEACHERS v-a ajutat să vă îmbunătățiți abilitățile
privind limba dumneavoastră națională și să facilitați accesul la conținuturile de învățare?
De ce?

SPANIA
„Toți migranții și refugiații implicați în faza pilot au declarat că și-au îmbunătățit abilitățile percepute
privind limba națională.
Ei s-au simțit încrezători și motivați pe parcursul activităților și implicați în procesul de învățare
derulat.
Activitatea practică „Descoperirea orașului” i-a ajutat să își sporească cunoștințele lingvistice în
situații din viața reală.
Activitatea practică „Copacul stereotipurilor” i-a motivat să învețe mai multe despre diversitate
culturală și stereotipuri și să își îmbunătățească abilitățile de comunicare.”

ROMÂNIA
„Migranții și refugiații au susținut că conținutul „testat”de pe platforma online i-a ajutat să își
îmbunătățească abilitățile privind limba națională cel puțin la unele niveluri. Sesiunea de pilotare din
cadrul proiectului LAY TEACHERS a „încurajat” beneficiarii țintă să fie flexibili în gândire și riposteze
împotriva simplității. Conținutul învățării le-a sporit nivelul de conștientizare privind propriile lor
convingeri limitative și i-a motivat să găsească „alternative adecvate de rezolvare a problemelor”.
Activitățile practice și toate celelalte materiale din cadrul proiectului au facilitat cu adevărat procesul
de învățare al migranților și refugiaților în special dat fiind faptul că acestea fuseseră elaborate
pentru a „maximiza” resursele existente.”

GRECIA
„Feedbackul oferit de unul dintre participanți cu privire la această întrebare rezumă tot ceea ce s-a
spus deja: „Cu certitudine! Prin felul în care a fost organizată și derulată sesiunea, eu mă simt acum
mai inspirat.” Astfel, majoritatea participanților au spus că sesiunea pilot i-a ajutat cu adevărat să își
îmbunătățească abilitățile lingvistice. Participanții au menționat și faptul că munca în echipă și
tehnicile de învățare experiențială au ajutat la procesul de învățare a limbii, deoarece „era important
să învățăm prin experiență”. Mulți participanți au menționat și faptul că ei se simt acum încurajați să
continue să învețe și să își exerseze abilitățile lingvistice. Unii participanți au declarat că nu au avut
timp să simtă o diferență legată de îmbunătățirea abilităților lor lingvistice deoarece au considerat că
sesiunea a fost prea scurtă, și nu au avut timp să intre în „profunzime”. Însă ei au menționat că în
cazul unui proces de învățare mai îndelungat cred că și-ar îmbunătăți într-adevăr abilitățile
lingvistice, deoarece activitățile practice au fost adecvate.”
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ITALIA
Toți migranții, refugiații și cetățenii străini care au participat la faza pilot a activităților practice au
declarat că și-au îmbunătățit abilitățile lingvistice și competențele culturale. În urma exercițiilor
efectuate datorită implicării mai multor profesori din cadrul proiectului Lay Teachers, cursanții
(migranți, refugiați și cetățeni străini) s-au simțit mai motivați și mai încrezători.”

Care au fost rezultatele pilotării proiectului LAY TEACHERS din punct de vedere al abilităților
și al cunoștințelor dobândite?

SPANIA
„Migranții și refugiații au obținut următoarele rezultate:
-

Motivație crescută de a învăța limba țării gazdă
Motivație crescută de a lua parte la cursuri de formare viitoare
Îmbunătățirea abilităților percepute ale acestora privind limba națională
Cunoștințe dobândite privind diversitatea culturală și stereotipurile
Dobândirea motivației de a-și îmbunătăți abilitățile comunicaționale”

ROMÂNIA
„Potrivit feedback-ului primit din partea migranților și a refugiaților rezultatele fazei de pilotare a
proiectului LAY TEACHERS din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor dobândite au fost
următoarele:
-

Nivel crescut de încredere în sine;
Nivel crescut al motivației;
Surse de inspirație bune în ceea ce privește instrumentele online și învățarea la distanță;
Conștientizarea surselor de învățare existente și a potențialului de replicare a acestora la nivel
național;
Cunoștințe îmbunătățite privind evaluarea propriilor competențe, recunoscând „golurile în
învățare” și găsind soluții pentru umplerea golurilor respective etc.”

GRECIA
„Dat fiind faptul că această întrebare a evidențiat dobândirea abilităților în general, participanții au
menționat următoarele, întotdeauna pe baza naturii și a conceptelor activităților practice care au
fost prezentate:
1.
2.
3.
4.
5.

Cunoștințe în jurul conceptului de stereotipuri și ascultarea activă a semnificației acestora.
Abilități legate de munca în echipă și de modul în care lucrează indivizii prin diferite activități.
Activitățile au îmbunătățit abilitățile de reflecție ale unora dintre participanți.
Cooperarea, comunicarea.
Abilitățile legate de empatie, înțelegerea preocupărilor și a temerilor oamenilor și
construirea încrederii prin intermediul muncii în echipă.
6. Încrederea în sine.
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Un participant a menționat faptul că nu a dobândit nici abilități nici cunoștințe, însă participarea i-a
dat idei despre ce poate face pentru a dobândi mai multe abilități. Mai mult, un alt participant a
subliniat faptul că nu a dobândit nici o abilitate nouă , că a aprofundat unele dintre abilitățile pe care
le avea deja la un nivel bun și le-a îmbunătățit și mai mult.”

ITALIA
„Noi am obținut mai multe rezultate pozitive datorită pilotării activităților noastre practice. Cursanții
(migranți, refugiați și cetățeni străini) au dobândit competențe lingvistice și culturale bune care le
permit să se simtă mai încrezători în ei înșiși și îi incită să învețe mai multe. De asemenea, și-au
îmbunătățit abilitățile comunicaționale, iar prin intermediul exercițiului „Activarea vocabularului în
spațiul vostru de lucru” cursanții învață vocabular specific pe care îl vor folosi pe piața muncii. Mai
mult, grație activităților practice ei au primit și informații de natură socială, spre exemplu prin
intermediul exercițiului „Copacul stereotipurilor”.

Ați simțit că designul Platformei online de învățare deschisă și al bazei de date digitală LAY
TERACHRERS a fost atractiv și conform nevoilor dumneavoastră de învățare?

SPANIA
„Platforma online a fost prezentată pe scurt migranților și refugiaților și li s-a părut atractivă și
interesantă. Cu toate acestea, în cursul procesului de pilotare ei au lucrat preponderent la activitățile
practice.”

ROMÂNIA
„Analiza feedback-ului primit de la toți migranții și refugiații a arătat că aceștia au simțit că designul
Platformei online de educație deschisă și a bazei de date digitală LAY TEACHERS a fost atractiv și în
conformitate cu nevoile de învățare ale acestora (cel puțin cele de bază).”

GRECIA
„Platforma LAY TEACHERS a fost prezentată participanților. Tuturor li s-a părut atractivă. Despre
unitățile prezentat s-a menționat că au fost conforme cu nevoile și cu dorințele de învățare ale
participanților.”

ITALIA
„Sincer, din moment ce migranții și refugiații au manifestat un interes ridicat față de proiect, noi leam prezentat Platforma online drept unul din rezultatele proiectului. Li s-a părut că este bine
realizată.”

Ce lecții ați învățat ca urmare a fazei de pilotare la nivel național a proiectului LAY TEACHERS?

SPANIA
„Acestea sunt principalele lecții învățate de migranții și refugiații implicați în faza pilot:
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-

-

Învățarea limbii țării gazdă îi poate ajuta nu doar să își găsească un loc de muncă, ci și să își
îmbunătățească integrarea socială în aspecte relevante cum ar fi: accesul la servicii de sănătate,
sprijin acordat pentru educarea copiilor lor, participarea la activități sociale, participarea în
comunitățile lor, etc.
Acum ei se simt mai motivați să participe la activități de educație pentru adulți și la cursuri de
formare
Sunt mai conștienți de modul în care le afectează stereotipurile participarea în societatea gazdă
Și de modul în care diversitatea culturală poate fi înțeleasă ca un avantaj
Ei înțeleg relevanța îmbunătățirii abilităților lor privind limba națională și a altor abilități nontehnice (cum ar fi lucrul în echipă, cooperarea, reflecția de sine).”

ROMÂNIA
„Având în vedere feedback-ul general adunat la nivel național pot fi evidențiate următoarele „lecții
învățate”:
-

Obținerea a mai mult decât oferi (din punct de vedere al conținutului, activităților dezvoltate
etc.);
Practicarea potențialului;
Familiarizarea cu mediul online;
Procesul de „creștere” al activităților privind ciclul de viață;
Înțelegerea valorii învățării continue;
Perceperea diferențelor într-un mod pozitiv;
Înțelegerea unui feedback constructiv;
Mai bine pregătiți pentru a colabora cu formatorii/profesorii/voluntarii etc.
Obținerea beneficiilor rezultate din activități simple și prietenoase etc.’’

GRECIA
„La această întrebare toți participanții au indicat abilitățile de limbă dobândite. Însă majoritatea
participanților au menționat și alte lucruri, din nou legate de activitățile practice are au fost
prezentate:
1. Înțelegerea profundă a oamenilor din jurul meu și faptul de a fi mai deschis la minte.
2. Faptul de a fi un ascultător activ pentru a „întrerupe presupunerile” și cât de importantă este
această abilitate.
3. Unele stereotipuri care au fost menționate în cadrul activității „Copacul stereotipurilor”, de
exemplu, faptul că femeile se confruntă cu stereotipuri din cauza genului lor. Mai mult, s-a
menționat faptul că participanții au înțeles mai bine semnificația faptului de a nu emite judecăți
și de a nu acționa/a nu se comporta în funcție de gândurile și convingerile afectate de
stereotipuri.
4. Faptul de fi mai orientat spre auto-reflecție.
5. Implicare mai multă în echipă și cu oamenii din jur în general.
6. Îmbunătățirea abilităților de comunicare și a cooperării.
7. Faptul că atunci când oamenii se simt în siguranță într-o echipă ei tind să devina mai deschiși și
să discute despre ceea ce îi preocupă, deoarece activitățile și reflecția conduc la cele revelate.
8. Mulți participanți au menționat și faptul că ei au declarat că pentru un profesor este esențial să
fie un ascultător activ pentru a înțelege în profunzime problemele și preocupările cu care se
confruntă migranții/refugiații.

ITALIA
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„Cursanții (migranți, refugiați și cetățeni străini) implicați în faza pilot a activităților practice au
învățat cuvinte noi în limba țării gazdă. Ei s-au simțit mai implicați și datorită faptului că programul
Lay Teachers le-a atribuit mai multe responsabilități.”

Ați recomanda Platforma online de educație deschisă, baza de date digitală, conținuturile
de formare și activitățile practice din proiectul LAY TEACHERS altor migranți și refugiați?
De ce?

SPANIA
„Toți migranții și refugiații implicați în faza pilot ar recomanda această experiență altor migranți și
refugiați. Ei au simțit că și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare în limba țării gazdă și le-a făcut
plăcere acest proces.”

ROMÂNIA
„Toți migranții și refugiații care au participat la sesiunea de pilotare online au mărturisit că ar
recomanda Platforma online de educație deschisă LAY TEACHERS, Baza de date digitală, conținuturile
formării și activitățile practice și altor migranți și refugiați. De ce? Pentru că acestea sunt valoroase și
oferă oportunitatea de a evolua prin intermediul unor activități simple, dar eficiente.”

GRECIA
„Platforma de învățare LAY TEACHERS a fost prezentată participanților, împreună cu părțile sale
principale, pe lângă activitățile practice. Astfel, în ceea ce privește această întrebare, majoritatea
participanților au răspuns pozitiv.
Referitor la activitățile practice, în care cursanții au fost implicați mai mult, aceștia au menționat că
le-ar recomanda cu siguranță, deoarece au fost antrenante, concepute corespunzător și le-au permis
să dobândească abilități, în timp ce au consolidat totodată conexiunea în cadrul unui grup de
cursanți. Mai mult, ei cred că activitățile practice promovează crearea unui mediu de învățare sigur și
receptiv.”

ITALIA
„Cursanții (migranți, refugiați și cetățeni străini) implicați în faza pilot a activităților practice au fost
dedicați și motivați. Ei au participat activ deoarece activitățile au fost prezentate cu profesionalism.
Acesta este motivul pentru care ei vor recomanda cu siguranță Platforma online de educație
deschisă, Baza de date digitală, conținuturile formării și activitățile practice și altor prieteni, rude și
cunoștințe care sunt cetățeni străini.”’
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CONCLUZII FINALE
Având în vedere feedback-ul primit la nivel național în fiecare țară participantă poate fi
demonstrat faptul că programul LAY TEACHERS și-a „atins” toate obiectivele. Sesiunea de
testare pilot a dat ocazia de a oferi o creație valoroasă pentru toate așteptările legate de
proiect.
Ghidul și Recomandările din proiectul LAY TEACHERS au promovat un efort bazat pe un
parteneriat, cu contribuții valoroase din partea instituțiilor partenere care activează în
domeniul educației pentru adulți contribuind la familiarizarea migranților și a refugiaților cu
limbile naționale în cadrul Educației pentru adulți. Consorțiul partener a fost format din
instituții din Spania – INFODEF și LBP, România – CPIP, IASIS – Grecia, CEIPES – Italia și
InnoQuality Systems - Irlanda.
Principalele obiective ale acestui ghid au contribuit la promovarea transferabilității
rezultatelor proiectului LAY TEACHERS și la simplificarea elaborării programelor, proiectelor
și a activităților educaționale/de învățare menite să îi familiarizeze pe migranți cu limbile
naționale în cadrul Educației pentru adulți și să cultive sentimentul luării unor decizii bune.
Parteneriatul a utilizat strategii valoroase pentru sporirea realizării unor abordări calitative
în vederea depășirii așteptărilor legate de obiectivele proiectului.
„Migranții și refugiații (participanți la sesiunea de pilotare la nivel național) au confirmat că
toate produsele proiectului LAY TEACHERS sunt mai mult decât binevenite pentru ei în
procesul de integrare în limba națională. Modalitatea de învățare a limbii și a culturii unei
țări gazdă nu este deloc ușoară, prin urmare este apreciat orice sprijin suplimentar (în
special cel gratuit).” (Feedback colectat în cursul procesului de testare pilot)
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