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Aspecte legate de design 

 

 Activitatile sa fie cat mai diversificate, in 
conformitate cu stilurile cognitive 

 Conform analizezi de nevoi, sa nu 
incercam sa folosim aplicatii pentru ca ne 
sunt la indemana si in zona de comfort. 

 Alegerea metodelor in stransa legatura cu 
dimensiunea obiectivelor de invatare 
(cunostinte, abilitati/deprinderi, atitudini 
/comportamente) 
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Modelul Kolb 
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Stadiul in ciclul 
invatarii 

Stilul de invatare  Modalitati de 
invatare 

Experienta concreta 
 

Activ Imitare 

Reflectare Reflexiv I se dau indicatii 

Face inferente Teoretician Gandire 

Testare Pragmatic Incercare si eroare 



Tipologia “senzoriala” Fleming  

 

 

 Modelul VAK: 

 

a) Vizual: prezentari video, ppt; 

b) Auditiv: prezentari, expuneri verbale; 

c) Kinestezic: miscare. 
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La ce ne ajuta modele? 

 

 

 

a) Trebuie incluse metode pentru fiecare 
stil de invatare, tipologie. 

b) Ne ajuta sa intelegem care e stilul de 
invatare preferat de noi, avem tendinta 
sa facem design-ul in conformitate cu 
stilul nostru. 
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Adaptare in functie de ob. inv. 
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Tipuri de metode Obiective 
Domenii de  

maximă eficienţă 

Jocul de rol – participanţilor li 

se dau roluri, reale sau 

inventate, în grup sau în situaţii 

de unu la unu, care trebuie 

interpretate în mod cât mai real 

C, D, A 

 Întărirea unor deprinderi 

 Repetarea unor situaţii 

 Auto-conştientizarea 

 Schimbarea atitudinală. 

Grupuri „stup” – grupuri de 2 

– 6 persoane care discută o 

chestiune pentru un timp scurt 
C, A 

 Încurajarea participantilor care manifestă 

reticenţă 

 Facilitatea răspunsurilor şi a feedbackului 

Studiul de caz – o problemă 

complexă, reală sau inventată 

analizată în detaliu pentru 

găsirea unor soluţii 

C, D, A 

 Încurajarea aplicării unor principii 

 Activităţi de grup 

 Generarea unor puncte de vedere 

alternative 



Ce inseamna pilotare 

 

 

 

 Pilotarea unui program = testare, 
verificare, experimentare; 

 Pilot: din cinematografie, episod pilot. 
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De ce este necesară pilotarea? 

          pentru verificarea eficienței curriculei 

          pentru remedierea punctelor slabe 

înainte de distribuire la scară largă a 

curriculei 
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De ce este necesară pilotarea? 

             In cazul in care trasnferam cursul 

    persoanelor care nu au contribuit la 
    design            

In cazul in care nu am efectuat 
un TNA-IANT elaborat, bazat pe 
minim doua metode: calitativa 
si cantitativa -> conform 
metodei palniei putem scoate 
inf. mai putin relevanta 
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Etape premergătoare pilotării 

Desemnarea/asignarea unui observator 

Instruirea facilitatorilor pentru respectarea fidelă a 
curriculei 

Informarea participanților cu privire la natura 
activității și solicitarea unui feedback detaliat și 

sincer 
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Ce se evaluează? 

Metode de predare 

Conținut 

Materiale 

Eficiența activității 

Încadrarea în timp și secvențialitatea 

Adecvarea din punct de vedere cultural 
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Ce se (mai) schimba? 

Activiati  

Sesiuni intregi 

Alocarea unei durate mai mari unei sesiuni 

 



Mihail Alin Grecu, noiembrie2012 

Structura unei pilotări 

PILOTARE 

Evaluarea 
facilitatorilor / 

trainerilor 

Evaluarea 
observatorului 

Evaluarea 
participanților 



Mihail Alin Grecu, noiembrie2012 

Evaluarea participanților 

 

• Trebuie să fie subiectivă și foarte detaliată 
 

• Se realizează printr-un cumul de metode: 
 

  Evaluare scrisă, printr-un formular 
 

  Focus grup (max 6-8 persoane) 

 

  Pre-test și post-test (pentru componenta 
informațională a activității, validat anterior 
pilotării) 
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Evaluarea facilitatorilor 

• Se concentrează pe curriculă și pe 

materiale 

 

• Se realizează printr-un cumul de metode: 

 
  Evaluare scrisă, printr-un formular 

 

  Discuție de grup între toți facilitatorii și 
observator/i (se consemneză concluziile) 
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Evaluarea observatorului 

 

 
• Se concentrează pe: 
 

  Utilizarea materialelor de către facilitatori și participanți 
 

  Interacțiunea dintre facilitatori și participanți 
 

  Nivelul de implicare al participanților 
 

  Durata efectivă vs. timpul estimat 
 

  Subiecte confuze, devieri de la tema activității 

 

• Se poate realiza printr-un formular și prin 

participarea la discuțiile finale dintre 

facilitatori 
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Revizuirea activității 

 Se poate realiza doar după evaluarea activității-pilot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etape: 

 

Transmiterea formei finale către toți facilitatorii implicați 

Revizuirea efectivă a activitatii 

Prioritizarea schimbărilor sugerate 

Compararea rezultatelor din pre-test și post-test 

Extragerea temelor interesante și analizarea dificultaților 
apărute 

Colectarea și analizarea informațiilor rezultate în urma 
evaluărilor (participanți, facilitatori, observatori) 



Mihail Alin Grecu, noiembrie2012 

Ce înseamnă revizuirea activității ... 

Modificarea prezentării în PowerPoint (slide) 
 

Modificarea suportului de curs 
 

 Îmbunătățirea notițelor facilitatorilor 
 

Adăugarea unor studii de caz relevante 
 

Adăugarea, ștergerea sau reorganizarea conținutului 
 

Simplificarea nivelului de limbaj utilizat 
 

Dezvoltarea unor materiale adiționale (ghidul 
participantului, de exemplu) 

 

Modificarea duratei activității 

 
 
 



Capcane in pilotare 

 1.Evaluarea unei sesiuni fara a tine cont 
ca exista cel putin doi factori care vor 
influenta retentia informatiei:  

a) Formatorul (cum livreaza acesta) 

b) Continutul efectiv (organizarea 
informatiei) 

 

 Asadar un continut bun din punct de 
vedere al design-ului, poate fi evaluat ca 
fiind nepotrivit datorita modului/stilului 
de livrare pe care il practica formatorul. 
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 2. Grupul pe care efectuam pilotarea: 

a) Ar fi de preferat sa fie cat mai 
heterogen, atat d.p.d.v. al stilurilor de 
invatare cat si al nivelului de cunostinte. 
In cazul in care pilotam cursul unei 
grupe “de elita”, sunt sanse sa excludem 
informatii care ar fi de folos grupelor cu 
nivel mediu de cunostinte. 

b) Sa fie informat asupra rolului pe care il 
are(cursanti si evaluatori) si asupra 
naturii cursului (pilot/experiment) 
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Capcane in pilotare 



Tips & Tricks (should do) 

 Metoda fishbowl: cand un trainer sustine 
o sesiune, parte din traineri participa ca 
simpli cursanti, altii observa procesul din 
exterior, sub pretextul rolului de asistent 

 Evaluarea sa fie facuta la finalul fiecarei 
zile, impreuna cu trainerii;  

 Re-designul sesiunilor de catre cursanti 
(cursantii sa aiba posibilitatea de a 
reordona sesiunile si de a scoate partile 
care au parut redundante sau metodele 
care li s-au parut ineficiente) 
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Tips & Tricks (should do) 

 A nu se supraincarca ziua cu multe sesiuni 
“hard”. Ar fi indicat ca durata unei zile de 
curs in cadrul pilotului sa nu depaseasca 
4-6 ore. 

 Alternarea metodelor activ participative 
(intr-o succesiune cat mai variata). 

 Asigurati-va ca ati testat “pe propria 
piele”, ca si participant, metodele noi (pe 
care vreti sa le pilotati). 

 Cronometrati durata in functie de input-ul 
vostru (inainte de pilot) si al 
participantilor (dupa pilot). 
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