Iulian BOLDEA, Cornel Sigmirean (Editors), DEBATING GLOBALIZATION. Identity, Nation and Dialogue
Section: Communication, Public Relations, Education Sciences

THE STUDY ON DEVELOPMENT ROMANIAN SYSTEM OF EDUCATION AND
THE INITIAL PROFESSIONAL FORMATION AND CONTINUES
Arina Modrea, Assoc. Prof., PhD, ”Petru Maior” University of Tîrgu Mureș and Norina
Orha, MA Student, ”Johann Wolfgang Goethe” University, Frankfurt, Germany

Abstract: This study aspire to, boldly, presentation of some ideas and personal opinions to the
improvement and development Romanian system of education and the initial professional formation and
continues. Modern life offers many opportunities and options, risks and uncertainties more and more,
which is why the education system, education and training must adapt to the demands of the individual
and not vice versa, and a training program is not he very purposeful, but must become a means to reach a
finaliatate. In this context, initial and continuous training must be done by professionals have adequate
powers such educational activities as the final results be quality.
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Dezvoltarea sistemelor de educaţie şi de formare profesională initială şi continuă nu poate
fi concepută fără asigurarea calităţii în formare. Pentru realizarea aceasteia, un rol deosebit
revine formatorului de formatori.
Formatorul de formatori este considerat (în standardul ocupaţional) ca autor şi ofertant de
formare, ca răspuns al cererii de formare, în orice domeniu al activităţii sociale.
Orice activitate de formare este precedată de o formare metodologică, specifică ocupaţei,
pentru a se asigura obţinerea unei viziuni globale asupra formării, experienţa deja existentă a
celui ce se formează ca formator de formatori urmând a fi utilă ca teren de aplicaţii, şi mai puţin
ca domeniu de referinţă.
Formarea de formatori înseamnă constituirea (şi ulterior optimizarea) unei expertize de
specialitate în domeniu, profesionalizarea în aria respectivă Ŕ şi functionarea ca atare (individual
sau în parteneriat) în această ocupaţie Ŕ şi nu practicarea ei din exterior, ca simplă consiliere.
Formatorul de formatori trebuie să devină pionul principal al relansării şi susţinerii reformei în
învăţământ, contribuind nemijlocit la profesionalizarea prealabilă şi continuă a formatorului
direct (cadrul didactic).[1] Acţiunea formatorului de formatori trebuie să aibă ca finalităţi:
remedierea lipsei din formarea iniţială a formării profesorului ca formator;

eliminarea formalismului, a pseudo-formării continue şi periodice;

facilizarea accesului întregului personal didactic la o formare metodologică şi procalitativă, realizată în forme moderne (combinarea stagiilor proxemice cu cele telematice);

stimularea asigurării calităţii în sistem prin generarea în proces a calităţii educaţiei.


Într-un sistem de educație performant resursa umană trebuie să fie în permanență
pregătită și la curent cu toate noutățile momentului din domeniu. Această peocupare pentru
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resursa umană implicată în actul educațional trebuie să fie atât pe partea științifică cât și pe
partea pedagogică.
Ca orice sistem care se respectă și care dorește să funcționeze profesionist și după
principii corect create care au la baza stabilirii lor calitatea, ca indicator principal, din punctul
meu de vedere ar fi cazul să ne formăm propriul nostru corp de formatori și mai mult ceea ce se
numește în literaturai și domeniul de specialitate ,, formatori de formatoriřř.Toate aceste
,,meseriiřřar trebui cuprinse în C.O.R., iar resursa umană îndreptățită să le practice ar trebui să
fie numai cadre didactice ce aparțin sistemului de învățământ, deoarece numai așa vom putea fi
siguri că aceste activități se vor face cu deplin profesionalism și vor fi de calitate care va urma a
aduce ceea ce dorim cu toții plus valoare în educație.[2]
Am militat și voi milita în continuare pentru aceste idei în care cred cu adevărat că ar
revigora învățământul românesc prin numeroase studii, articole cu care am participat la diferite
conferințe.[3]
În acest context formarea continuă, respectiv competențele unui ,,formator de formatorřř
ar trebui să acopere cel puțin patru direcții, și anume: formator, facilitator, consultant și mentor.
Pentru a înțelege corect aceste roluri trebuie să cunoaștem cum se definesc, astfel:


CE ESTE UN FACILITATOR?

Facilitatorul este o persoană neutră, care ajută membrii unui grup să lucreze cât mai eficient
împreună, pentru a-şi identifica problemele şi a elabora soluţii pentru rezolvarea lor, fără
autoritatea de a lua decizii în numele grupului.


CE ESTE UN FORMATOR?

Formatorul este persoana care ajută/facilitează procesul de dobândire de către adulţi de noi
cunoştinţe şi abilităţi, antrenând participanţii într-un proces interactiv, care dinamizează
gândirea, reţine atenţia şi încurajează schimbul de idei şi de experienţă.


CE ESTE UN CONSULTANT?

Consultantul este o persoană din exteriorul grupului sau al organizaţiei, care ajută un
grup/organizaţia să rezolve probleme şi să dezvolte strategii, programe şi acţiuni pentru
soluţionarea acestor probleme.


CE ESTE UN MENTOR?

Mentorul este o persoană din interiorul unei organizaţii, care îndrumă, educă, transmite şi
conduce un individ sau grup să aplice noţiunile şi cunoştinţele teoretice dobândite în facultate,
fiind sintetic descris drept ,,conducător spiritualŗ.
Totuși, aceste roluri au și unele responsabilităţi şi competenţe comune, cum ar fi:
A
Ca facilitator, deşi nu aveţi ca obiectiv principal ca participanţii să înveţe, acest lucru se
va întâmpla, ca urmare a lucrului în grup, a schimbului de experienţă între membrii grupului şi a
descoperirii unor noi perspective asupra diverselor probleme abordate.
B
Ca formator, lucraţi cu un grup de participanţi pe care-i antrenaţi într-un proces de
învăţare în care aceştia învaţă nu doar de la dumneavoastră, ci şi unii de la alţii.
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C
Grupul care beneficiază de asistenţa unui consultant învaţă lucruri noi de la acesta şi
poate descoperi singur soluţii specifice contextului local, pe care o persoană din exterior nu le
ştie.
D
Ca mentor, lucraţi cu un individ sau grup de participanţi pe care-i antrenaţi într-un proces
de învăţare în care aceştia învaţă de la dumneavoastră şi unii de la alţii, datorită experienţei
diferite şi a perspectivelor noi privind diversele probleme abordate.
Pe lângă aspectele comune, există şi cunoştinţe şi abilităţi specifice pe care le voi
prezenta pe scurt în continuare, astfel:
A. CE TREBUIE SA ŞTIE UN FACILITATOR?
Sarcina principală a facilitatorul este de a ajuta o echipa/un grup să lucreze cât mai eficient
pentru îndeplinirea sarcinilor pe care ace(a)sta şi le-a propus.
Deşi enunţată sumar, sarcina facilitatorului este una complexă şi, de aceea, vă propunem să
abordam activitatea de facilitare în funcţie de procesele de grup pe care trebuie să le ajute şi să le
conducă. Aceste procese se pot exprima sintetic după cum urmează:
 A.1: Procesul de formare şi consolidare a echipei, prin încurajarea cunoaşterii şi a cooperării
interpersonale, precum şi prin dezvoltarea relaţiilor dintre membrii echipelor cu care va lucra;
 A.2. Procesul de comunicare în grup, prin realizarea unei comunicări eficiente în timpul
şedinţelor de lucru, ajutând la evitarea neînţelegerilor şi a conflictelor;
 A.3. Procesul de decizie în grup, prin sprijinul dat construirii consensului de-a lungul
întregului procesul.
B. CE TREBUIE SĂ ŞTIE UN FORMATOR?
Un formator care proiectează şi conduce procese eficiente şi interactive de învăţare pentru
adulţi, ar trebui:

Să înţeleagă mecanismele procesului de învăţare a adulţilor, operaţie constând în:
înţelegerea modului în care adulţii dobândesc şi utilizează cunoştinţele, calificările şi atitudinile;
înţelegerea modului diferit de asimilare a conţinutului de formare în cadrul procesului de
învăţare,

Să înţeleagă metodele şi teoriile de formare şi dezvoltare constând în: cunoaşterea
tehnicilor şi metodelor de formare şi corecta lor utilizare,

Să comunice eficient cu participanţii, mai exact să aibă capacitatea de a realiza prezentări
eficiente, de a pune întrebări, de a observa performanţa participanţilor şi de a da/a primi feedback, de a asculta activ etc.

Să proiecteze şi să conducă un proces de grup prin influenţarea grupurilor în
îndeplinirea/ rezolvarea sarcinilor, stimularea creativităţii de grup, gestionarea diversităţii.
C. CE TREBUIE SĂ ŞTIE UN CONSULTANT?
Un consultant eficient, este capabil să:
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 C.1. Clarifice relaţia cu clientul/clienţii săi, rolul şi responsabilităţile părţilor (client şi
consultant), precum şi a aşteptărilor reciproce în derularea activităţilor comune viitoare
 C.2. Planifice şi să conducă un proces care să ghideze grupul pe drumul logic de rezolvare a
problemelor - de la identificare şi până la dezvoltarea de strategii şi planuri de acţiune pentru
rezolvarea problemelor
 C.3.Construiască capacitatea clientului în rezolvarea problemei şi în luarea deciziei, fără să
intervină pe probleme de conţinut
 C.4.Sprijine planificarea procesului de implementare a soluţiilor, clarificând
responsabilităţile clientului legate de implementare şi de monitorizarea implementării.
D. CE TREBUIE SĂ ŞTIE UN MENTOR?
Un mentor care îndrumă, proiectează şi conduce procese eficiente şi interactive de învăţare
pentru adulţi, ar trebui:

Să înţeleagă mecanismele procesului de învăţare a adulţilor, operaţie constând în:
înţelegerea modului în care adulţii dobândesc şi utilizează cunoştinţele, calificările şi atitudinile;
înţelegerea modului diferit de asimilare a conţinutului de formare în cadrul procesului de
învăţare,

Să înţeleagă metodele şi teoriile de formare şi dezvoltare constând în: cunoaşterea
tehnicilor şi metodelor de formare şi corecta lor utilizare,

Să comunice eficient cu participanţii, mai exact să aibă capacitatea de a realiza prezentări
eficiente, de a pune întrebări, de a observa performanţa participanţilor şi de a da/a primi feedback, de a asculta activ etc.

Să ofere un feed-back rapid şi eficient celor implicaţi pentru dezvoltarea lor
profesională,astfel încât să-şi poată îndeplini/rezolva sarcinile.
Cadrele didactice din învățământul românesc pregătite într-un mod profesionist cu
formatori valoroși selectați din interiorul sistemului vor avea pregătirea necesară pentru a
concretiza reforma în educație în sensul cel mai real, corect, valoros și nu în ultimul rând cel mai
puțin costisitor. Selectarea, însă trebuie făcută pe baza unor standarde. Există în prezent definite
diferite standarde, dar cele ocupaționale trebuie revizuite și adaptate noilor cerințe ale
învățământului european. Standardele ocupaţionale sunt o sursă de informare valoroasă pentru
elaborarea programelor de formare profesională. Un standard ocupaţional furnizează date care
pot fi folosite în trei mari domenii ale formării:
• determinarea obiectivelor de referinţă;
• elaborarea conţinutului programului de formare profesională;
• stabilirea criteriilor şi metodelor de evaluare a competenţei.
Învăţarea pe tot parcursul vieţii nu mai reprezintă doar unul dintre aspectele educaţiei şi
instruirii; ea trebuie să devină principiul călăuzitor pentru integrarea activă în contextul învăţării.
În următorii ani, formatorul (de formatori sau direct) va trebui să fie „vârful de lanceŗ al acţiunii
de implementare a acestei viziuni, pentru că cunoştinţele, deprinderile, atitudinile şi înţelegerea
dobândite în perioada copilăriei şi a adolescenţei, în familie, la şcoală, în timpul instruirii de la
colegiu sau universitate nu vor mai dura toată viaţa.[9]
Motivaţia individuală a învăţării combinată cu varietatea posibilităţilor de a învăţa, sunt
cheile fundamentale în implementarea cu succes a învăţării de-a lungul vieţii.[6,8] Însă pentru
82
Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2017, e-ISBN: 978-606-8624-01-3

Iulian BOLDEA, Cornel Sigmirean (Editors), DEBATING GLOBALIZATION. Identity, Nation and Dialogue
Section: Communication, Public Relations, Education Sciences

aceasta este esenţial ca nivelul cererii de educaţie să crească odată cu oferta, pentru că fiecare
trebuie să poată să urmeze căi de educaţie/învăţare/formare la propria alegere, pentru satisfacerea
propriilor nevoi de formare în concordanţă cu aspiraţiile personale, în loc să fie obligaţi să
urmeze căi predeterminate către destinaţii anume, căi şi destinaţii stabilite de un cadru
reglementativ mai puţin dinamic, adaptat sau corelat cu realităţile societăţii aflată într-o continuă
transformare.
Viaţa modernă oferă mai multe şanse şi opţiuni, dar şi riscuri şi incertitudini mai multe şi
mai mari. De aceea, toţi cei care locuiesc în Europa, fără excepţie, trebuie să aibă posibilităţi
egale pentru a se adapta la dinamica şi cerinţele schimbărilor socio-economice şi să participe
activ la continuarea acestora.[4,5,7]
În concluzie, aceasta înseamnă, pur şi simplu, că sistemele de educatie și instruire să se
adapteze la nevoile și cererile individului și nu invers, pe de o parte , iar pe de altă parte un
program de formare nu este el însuși o finalitate, ci un mijloc, de a ajunge la o finalitate.
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