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Obiectivul 1: Profesionalizarea lucrătorilor de tineret prin stabilirea unor standarde de calitate și a
unor coduri etice și profesionale conectate cu rolul de coach, și dezvoltarea unor abilități și
competențe de înaltă calitate, în special în lucrul cu incluziunea socială și diversitatea.

Obiectivul 2: Crearea unui spațiu pentru lucrătorii de tineret pentru a face schimb de experiențe și 
 bune-practice legate de atragerea și lucrul cu tineri din medii marginalizate.

Obiectivul 3: Crearea unui set de materiale (intellectual outputs) care să sprijine lucrătorii de tineret
în  dezvoltarea lor personală și profesională.

Obiectivul 4: Îmbunătățirea capacității, a calității de gestionare a proiectelor și a abilităților de
colaborare în cele trei organizații partenere.

Obiectivul 5: Creșterea abilității organizațiilor de a lucra cu tineri din medii nereprezentate, prin 
 promovarea antreprenoriatului social.

Obiectivul 6: Îmbunătățirea strategiilor și metodelor de a desfășura lucrul de calitate cu tinerii,
inclusiv colaborarea cu comunitățile locale și inițiativa de cooperări între sectoare.

PiFbase International este un parteneriat strategic între 3 organizații de tineret din Finlanda, România
și Suedia. Această colaborare pe termen lung a avut loc între martie 2018 - februarie 2021.

Scopul nostru principal este de a îmbunătăți calitatea lucrului cu tinerii printr-o metodă inovativă
numită PiFbase - Pay it Forward Be a Social Entrepreneur.

Folosim coachingul ca instrument principal și credem cu tărie în incluziunea socială și celebrarea
diversității.

În parteneriatul strategic PiFbase International ne-am concentrat atenția pe patru teme:

Mediul de învățare în lucrul cu tinerii
Profesionalizarea lucrătorilor de tineret
Incluziunea socială și gestionarea diversității în lucrul cu tinerii
Calitatea în lucrul cu tinerii 

În acest parteneriat strategic am lucrat cu 6 obiective:

 

 

PROIECTUL
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"Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru sprijinul educației, a training-urilor, a tineretului și
sportului în Europa. Bugetul de 14.7 miliarde de Euro deschide oportunități pentru peste 4 milioane de
europeni să studieze, să primească training, să câștige experiență și să facă voluntariat în alte țări."

Planificat până la sfârșit de 2020, Erasmus+ nu are oportunități doar pentru studenți. Unind 7 progrme
anterioare, oferă oportunități pentru o varietate largă de indivizi și organizații.

Informații pe larg despre aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul
Programului Erasmus+. Erasmu+ oferă oportunități pentru persoane de toate vârstele, ajutându-le să
se dezvolte și să împărtășească experiențe și cunoștințe în cadrul a diverse instituții și organizații din
diferite țări. Erasmus+ are oportunități pentru o largă varietate de organizații, inclusiv universități,
think-tank-uri, organizații care fac cercetare, companii private și provideri de educație și training.-uri.

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 
Și în română: https://www.erasmusplus.ro

Pentru a aduce Erasmus+ cât de aproape posibil de participanți și pentru a fi siguri că funcționează în 
 toate țările, Uniunea Europeană lucrează cu Agenții Naționale pentru a manageria programul.

Agențiile Naționale sunt în fiecare țară din cadrul programului și rolul lor include: oferirea de informații
despre Erasmus+, selectarea proiectelor care să fie finanțate, moniorizarea și evaluarea proiectelor
Erasmus+, sprijinul aplicanților și al participaților, lucrul cu alte Agenții Naționale și cu UE, promovarea
programului Erasmus+, promovarea poveștilor de succes și a bunelor practici.

Mai multe informații despre Agenția Națională Suedia: https://www.mucf.se/erasmus-plus

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.mucf.se/erasmus-plus
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Acest manual este pentru facilitatori ai procesului de învățare cu tineri. Este menit pentru a sprijini

facilitarea reflecției în cercuri de învățare, în special pentru context non-formale, bazate pe învățare

experiențială. Instrumentele adunate la sfârșitul manualului sunt culese din publicații existente despre

reflecția în contexte de învățare non-formală, create în cadrul programului Erasmus+ (și folosind

YouthPass-ul ca bază).

Manualul va parcurge subiectul de la ce este reflecția și cum este conectată cu procesul de învățare, la

motivele pentru care reflecția este important și în ce contexte în mod particular, la de ce este nevoie de

reflecție și, cel mai important, cum se facilitează procesul de reflecție. La final vei găsi un fel de hartă

care să te ajute să navighezi o colecție de instrumente de reflecție pe care noi le-am adunat, puse pe

categorii  (de exemplu, ce modalități folosesc, tipul de activitate după care le poți folosi, mărimea

grupului de tineri cu care lucrezi și timpul pe care l-ai avea la dispoziție).

FEEDBACK-ul este o evaluare personală a acțiunilor altcuiva în raport cu influența lor asupra

comportamentului propriu, a emoțiilor și a gândurilor generate de aceste acțiuni. Faptul că ai făcut/zis

X în contextul Y m-a făcut să simt/gândesc Z. Are un rol constructiv, intenția fiind de a o ajuta pe cea

care primește feedback să se dezvolte; trebuie să fie oferit doar atunci când este cerut sau când

persoană căreia urmează să-i dăm feedback acceptă că are nevoie de el. După feedback, estein

totalitate alegerea persoanei care l-a primit să schimbe ceva sau nu, ca urmare a feedback-ului primit.

EVALUAREA se referă la compararea unui rezultat cu standardul dorit, sau compararea realității a ceea

ce s-a întâmplat cu un obiectiv specific. În lucrul cu tinerii (dar nu numai), poate lua forma: (1) evaluării

formative când cele care se află într-un proces de învățare sunt întrebate despre procesul prin care

trec, cu scopul de a-l îmbunătăți; sau poate fi (2) evaluare sumativă pentru a verifica, de exemplu, dacă

obiectivele de învățare au fost atinse la sfârșitul unei experiențe.

 

DEBRIEFING-ul este un set de întrebări sau o discuție care închide o activitate. În lucrul cu tinerii, este

important să aducem activitățile de învățare la o concluzie și să ne asigurăm că scopul pentru care am

implementat respectivele activități este înțeles; de asemenea, este o ocazie ca toate persoanele

implicate în procesul de învățare să exprime ce impact au avut activități asupra lor.

REFLECȚIA nu este același lucru cu feedback-ul, evaluarea sau debriefing-ul, deși sunt anumite

aspecte  care se suprapun între ele. În acest manual vom prezenta câteva definiții în lucru ale reflecției,

dar te invităm să construiești propria definiție în urma parcurgerii materialelor. Pusă într-o formă mai

degrabă poetică, reflecția este un proces de gândire despre întâlnirea lumii din exterior cu lumea din

interior. În contextul lucrului cu tinerii, se poate referi la conștientizarea impactului unei activități asupra

propriului mod de a gândi și a acționa. Poate fi, de asemenea, despre descoperirea în sine a propriului

mod de învățare și cum noi experiențe de învățare îți pot schimba structura gândirii.
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În lucrul cu tinerii putem crea o arenă interesantă în cadrul căreia tinerii își pot recunoaște și urmări

procesul de învățare și  reușitele - obiectivul principal al lucrului cu tinerii este sprijinirea dezvoltării

acestora. Este datoria lucrătorilor de tineret să sprijine tinerii în acest proces. Lucrul cu tinerii este

concentrat pe învățarea prin și din experiențe și, de multe ori, folosește modelul învățării experiențiale

pentru a-și descrie naturi practicii, adaptat din Kolb (1984). Acesta definește învățarea ca fiind

"procesul prin care cunoașterea este creată prin transformarea experienței".

Învățarea poate însemna diverse lucruri, cum este descrisă în materialul "One 2 One - Supporting

Learning Face to Face" (2018). Poate fi despre memorarea unor informații, despre schimbarea

comportamentului într-un anume fel, despre cooperarea cu ceilalți, despre dezvoltarea unor abilități de

a face anumite lucruri, sau aprofundarea cunoștințelor despre un anumit subiect. În lucrul cu tinerii, de

cele mai multe ori, ne gândim la învățare folosind termenul competență care se definește ca suma de

cunoștință, abilități și atitudini. Această perspectivă este reflectată și în definirea competențelor cheie

pentru învățarea continuă, pe care le are în vedere Comisia Europeană. Astfel, în contextul lucrului cu

tinerii, adesea, modul de conceptualizare a învățării este conectat de o colecție de cunoștințe

acumulate, de abilități care sunt dezvoltate și atitudini care au fost schimbate (cum se observă și în

imaginea de mai jos, adaptată din "One 2 One - Supporting Learning Face to Face", 2018).

PERSPECTIVE DIFERITE 
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ÎNVĂȚAREA POATE
FI. . . 

SCHIMBAREA
COMPORTAMENTULUI 

MEMORAREA
INFORMAȚIILOR

APROFUNDAREA UNUI
ANUMIT SUBIECT

DEZVOLTAREA
ANUMITOR ABILITĂȚI

COOPERAREA CU
CEILALȚI

Exemplu: o formulă
pentru un test la

matematicăt

Exemplu:
Semnificația

indicatoarelor de
pentru examenul de

conducere

Exemplu: Reguli de
politețe în mijloacele de

transport în comun:
când să cedezi locul

Exemplu: Abilitatea 
 de a decide pe ce

subiect să te
concentrezi la un
anumit moment 

Exemplu: Noi informații
despre reguli de călătorie

în Europa 

Exemplu: Informații de
bază despre cultura altei

țări 

Exemplu: crearea
bugetului pentru un

proiect

Exemplu: crearea spiritului
de echipă

Exemplu: Abilitatea de a-i
cunoaște pe ceilalți dintr-un

grup nou

Exemplu: abilitatea de
a accepta feedback 
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Imagine adaptată din One to One (2018)



Facilitator
/Profesor

Material
de predat

Material
de învățat

Învățăcel/
Elev

Provocarea
predatului

Provocarea
învățatului

Actul de
învățare

Actul de a
exprima ceea ce a

învățat
diverse

reprezentări

pot încuraja sau descuraja
continuarea procesului de

învățare și pot afecta
calitatea învățării 

Dintr-o perspectivă puțin diferită, atunci când se face referire la ABC-ul procesului de învățare, se pare

că este nevoie să diferențiem procesul de predare și procesul de învățare și, implicit, materialul care este

predat și materialul care este învățat. Prin această diferențiere, se scoate în evidență faptul că ceea ce

se urmărește a fi predat nu este echivalent cu ceea ce este și învățat. De asemenea, experiențele

anterioare și așteptările grupului vor acționa ca filtre pentru materialul predat (urmărește imaginea de

mai jos adaptată din perspectiva Moon (2004) asupra procesului de învățare). Putem vedea procesul

de învățare cu  2 perechi diferite de ochi: poate fi despre construcția unui perete, unde materialul

predat este adoptat de grup fără modificări (exceptând cele care apar în urma uitării); sau poate fi o

perspectivă constructivistă asupra învățării reprezentate printr-o rețea de idei și emoții care se

construiește prin procesul de învățare, dar care, la rândul ei, influențează procesul (Moon, 2004).

Stabilirea unui vocabular pentru învățare și predare

Imagine creată pe baza Moon (2004) 
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FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ CUM ÎNVĂȚĂM SĂ ÎNVĂȚĂM
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1.Cum învățăm: este o diferență între învățarea de suprafață (sau superficială) și învățarea de

profunzime (sau profundă). Învățarea superficială este despre memorare și abilitatea de a reproduce

informații fără abilitatea de a modifica ceva din materialul învățat. Învățarea profundă este despre un

interes crescut față de materialul învățat, conexiunile făcute cu ceea ce se știa dinainte, învățăceii

punându-și întrebări cu privire la materialul de învățat și căutând, cu o gândire critică, semnificația

ideilor.

2.Cum structurăm cunoștințele: fiecare învățăcel are o imagine proprie despre propriile cunoștințe,

imagine care se poate schimba pe parcursul timpului. Ne putem imagina căfiecare își creează un fel de

hartă despre cum sunt structurate cunoștințele proprii. A fi curios despre cum învățăm (de exemplu, ce

ne ajută cel mai mult să învățăm și ce nu ne ajută) va fi folositor pentru a contura această hartă și a

obține informații utile despre cum să ne structurăm cunoștințele.

 

A acorda atenție procesului de schimbare a acestei hărții pe parcursul timpului poate ajuta la

conștientizarea că ceva ce ne ajuta să învățăm cum doi ani nu mai este o metodă folositoare în prezent.

De exemplu, acum câțiva ani, era de mare ajutor să primesc sugestii despre unde aș putea găsi

informațiile de care aveam nevoie, pentru că nu aveam foarte mare încredere în mine cu privire la

selectarea surselor; însă, după ce am investigat multe subiecte diverse în ultimii ani, am dezvoltat un

sistem rapid de a scana sursele disponibile și de a le selecta pe cele mai credibile. Mi-am dat seama că

modul în care îmi structurez cunoștințele s-a schimbat și el: obișnuiam să cred că cele mai multe

întrebări au răspunsuri clare care așteaptă să fie descoperite. Acum însă, înclin să cred că întrebările cu

care mă confrunt în prezent au nevoie de multă explorare până când voi ajunge să înțeleg care sunt

potențialele lor răspunsuri, mai degrabă decât care sunt răspunsurile corecte la aceste întrebări).

Prin dezvoltarea de metode de a monitoriza și înțelege propriile procese de învățare, devenim

conștienți de modul unic pe care îl avem pentru a ne structura cunoștințele. De asemenea, având aceste

informații, putem apoi accesa metode de a ne îmbunătăți și eficientiza propriul proces de învățare. În

contextul lucrului cu tinerii, putem, spre exemplu, să-i încurajăm să țină cont de ce contexte/tipuri de

activități le plac cel mai mult și cât de mult/ce anume învață. La sfârșitul unei săptămâni în care au fost

implicați în diverse activități, tinerii pot privi în urmă pentru înțelege ce anume au în comun activitățile

care le-au făcut plăcere și cum se leagă acestea de ceea ce au învățat într-adevăr.

"Educația nu este despre a reține informații,  ci despre antrenamentul minții

de a gândi.’’    

                                                       — Albert Einstein
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Inteligența emoțională, în special, abilitatea de a se auto-gestiona: pe sine și  propriul context de

învățare. Persoanele care sunt, în general, capabile să-și controleze emoțiile și comportamentele și

să-și gestioneze stările emoționale într-un mod sănătos, vor fi capabile să preia inițiativa cu privire

la propriul proces de învățare, să-și stabilească un obiectiv de învățare și să se adapteze la noi medii.

Emoțiile ca materie de învățare: atunci când stările emoționale în sine reprezintă materialul de

explorat în procesul de învățare. 

Influența emoțiilor asupra procesului de învățare în mod indirect, câteodată în mod pozitiv și alteori

ăn mod negativ. Emoțiile pot influența ce învățăm și cum învățăm în moduri implicit, fără a fi parte

din procesul de învățare în mod direct.

"Când îți pică fisa": atunci când învățarea se petrece în forma unei schimbări mai degrabă decât în 

 forma unei acumulări de cunoștințe. Câteodată, înseamnă chiar o schimbare profundă, dificil de pus

în cuvinte, dar care are un impact clar asupra comportamentului și a modului de gândire.

3.Rolul emoțiilor în procesul de învățare:

A ÎNVĂȚA CUM SĂ ÎNVEȚI

CUM ÎNVĂȚĂMCUM SUNT STRUCTURATE
CUNOȘTINȚELE 

ROLUL EMOȚIILOR

adaptarea în
timp a acestei

structuri

conștientizarea
propriului mod de a

structura cunoștințele

folosirea de metode
pentru a eficientiza

învățarea 
superficial sau

profund

în mod strategic

inteligența
emoțională (auto-

gestionarea)

"insight emoțional"

însoțesc procesul de
învățare indirect 

emoțiile ca materie de
studiu 

alterează CE
știm

alterează CUM
învățăm

starea de
"flow"

≅ învățarea care
transformă

Acești factori sunt reprezentați în imaginea de mai jos, bazată pe cum Moon (2004) descrie procesul 

 de a învăța cum să înveți.



Altă strategie de învățare este cea strategică, atunci când se există flexibilitate între învățarea de

suprafață și învățarea profundă pentru a atinge un obiectiv. Este mai puțin despre curiozitatea pentru

materialul de studiu și mai mult despre a avea o strategie de învățare eficientă care conduce la succes

într-un proces de evaluare. Când conectăm strategiile de învățare cu emoțiile, se pare că învățarea

profundă conferă un sentiment de încredere în propriile cunoștințe și satisfacția momentelor când

informațiile inițial fără legătură prin sens laolaltă. Pe de altă parte, învățarea de suprafață este asociată

cu anxietate și incertitudine cu privire la performanță într-un proces de evaluare.
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ÎNVĂȚAREA EXPERIENȚIALĂ

Nu este mediată
sau predată. 

Adesea, reflecția
face pare integrală

din proces. 

Există o parte activă
sau interactivă a

învățării.

Există, de obicei, un
mecanism de feedback
integrat în procesul de

învățare. 

Există o INTENȚIE de a învăța
(care diferențiază învățarea
experiențială de învățarea

informală, care apare implicit în
viața de zi cu zi). 

ÎNVĂȚAREA
EXPERIENȚIALĂ

Materialul de studiu
este, de obicei, o

experiență concretă

Este văzută deseori ca o
formă de învățare bună

Când structura cunoștințelor este văzută ca un zid care se construiește din cărămizi corecte sau greșite,

atunci strategia de învățare este calitativ diferită față de cazul în care vedem cumulul de cunoștințe ca

o rețea care se construiește. În al doilea caz, putem fi mai degrabă înclinați să punem la îndoială

materialul de studiu și să cercetăm explicații alternative, implicându-ne în mod diferit; acest mod de a

învăța lasă spațiu ca structurile să fie flexibile și să se schimbe. Întorcându-ne la contextul lucrului cu

tinerii, scopul este să-i însoțim pe aceștia în călătoria învățării cu atitudinea că, în același timp, îi ajutăm

și cum să învețe să învețe. Facem acest lucru în timpul procesului de învățare prin crearea de momente

în care tinerii conștientizează cum anume învață.
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Exemplu: Escape rooms educaționale și momentele 'aha' 

Atunci când mă gândesc la învățarea profundă și la momentele aha (atunci când ceva face click,

sau când avem o revelație), exemplul cel mai limpede ar fi folosirea escape room-urilor

educaționale. Pentru cei cărora nu le este familiar conceptul, ideea principală la această metodă

este ca jucătorii să rezolve o serie de puzzle-uri pentru a descoperi materialul de studiu pe

parcurs. Procesul în sine de a conecta informații pentru a descoperi soluția este unul foarte

plăcut (atunci când nivelul de dificultate este potrivit, desigur), făcând experiența de învățare

una impregnată cu o emoție puternică la momentul descoperirii unui mesaj strategic plasat la

sfârșitul unui puzzle.  Prin intercalarea acestor emoții în experiența de învățare, jucătorii capătă

sentimentul de autonomie asupra procesului de învățare și le cresc încrederea și curajul de a

explora. La finalul unui escape room educațional, are loc un debriefing destul de profund, care

are scopul de a fixa învățarea prin reluarea procesului cu ce s-a întâmplat pas cu pas atunci când

jucătorii au rezolvat fiecare puzzle. Dezvoltăm pe marginea materialului de studiu în sine și

încurajăm discuția pe subiect, ajutând jucătorii să treacă de la un nivel superficial de înțelegere

către unul profund de unde pot explora în continuare, după ce au terminat cu jocul în sine. 
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JENNIFER MOON



 Reflecția se plasează în cadrul spațiului de învățare: fie urmează în urmă învățării unui material, fie

este obligatorie pentru ca învățarea în sine să aibă loc. Există multe perspective din care putem privi

reflecția. În termeni generali, folosim conceptul de reflecție ca un tip special de gândire sau de

procesare cognitivă, care are scopul de a atinge un anumit obiectiv sau chiar și doar pentru a fi

reflectivi pentru procesul în sine, fără a ști dinainte obiectivul la care vrem să ajungem. Cu această

definiție în minte, reflecția se aplică cel mai bine atunci când pentru problema curentă nu există

soluții corecte sau greșite și este necesar să petrecem ceva mai mult timp pentru a ne gândi la ea și

a aprofunda înțelegerea contextului. În mediul formal sau academic, reflecția este, mai degrabă,

folosită atunci când există un material la care să se reflecteze și un set de obiective de învățare, de a

acționa sau de a clarifica un proces. De menționat ar fi faptul că felul în care ne raportăm la procesul

de reflecție îi va influența rezultatul, mai precis dacă îl percepem ca având un anumit scop decis de

dinainte sau dacă îl vedem ca pe un proces cu valoare intrinsecă indiferent de unde ajungem în

urma reflecției (Moon, 2004).

O altă perspectivă asupra reflecției o separă de un simplu proces pur rațional de gândire. Astfel,

este propusă viziunea că reflecția ar fi un proces holistic în cadrul căruia gândirea rațională,

emoțiile, valorile personale și intuiția au o importanță egală. Mai mult, este important să distingem

între gândirea pur rațională la o experiență de învățare și reflecția la o experiență de învățare,

pentru că atunci când sunt confundate, rolul reflecției pentru învățare este diminuat semnificativ

(de exemplu, atunci când procesul de reflecție este redus la a rezolva o problemă în mod rațional

sau la a deveni mai buni). Reflecția implică să pătrundem mai profund în natura propriilor

experiențe, să facem conexiuni cu idei pe care le aveam deja și să avem mici revelații. Rezultatele

procesului de reflecție înseamnă să devenim mai conștienți cu privire la propriile cunoștințe, dar și

cu privire la cum ne raportăm la sine și/sau la lume (așa cum este menționat în "Holding the Space",

2016). 

 Este interesant și să aruncăm o privire la cum văd tinerii reflecția. Într-un studiu în care Paul

Kloostermann a investigat percepția acestora asupra procesului de reflecție, s-a observat că sunt

folosite expresii ca uitatul în spate, statul împreună și discuțiile despre cum a mers ziua, cerința să

ne gândim împreună la cum au mers lucrurile. Aceste citate ne pot oferi o idee despre cum

momentele de reflecție sunt văzute ca fiind valoroase și în ce circumstanțe.

1.

2.

3.

DEFINIȚII CU CARE ȘI LA CARE SĂ LUCRĂM
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"Timpul și reflecția ne schimbă perspectiva puțin câte

puțin până ajungem să înțelegem.’’                         

                      — Paul Cezanne



REFLECȚIA ÎN LUCRUL CU TINERII

Având în vedere că în lucrul cu tinerii, adoptăm învățarea experiențială cel mai des, am observat că

procesul de învățare este semnificativ îmbunătățit prin folosirea reflecției ca parte integrantă a

activităților noastre. După ce creăm un spațiu sigur în care grupul are încrederea necesară să încerce

lucruri noi și să experimenteze cu propriile idei individual sau în grup, după ce acționează, se pot

întoarce în contextul sigur pentru a-și împărtăși succesul sau eșecul. O part importantă a procesului o

reprezintă reflecția care poate fi ghidată de întrebări (de exemplu, Ce a mers bine?, Ce nu a mers așa

cum ai planificat?,  Ce ai descoperit în acest proces?, Cum te-ai simțit?, Ce ai vrea să faci diferit în

viitor?, Ce nu știi încă?, Care este mesajul pe care vrei să-l păstrezi din această experiență?) și

încurajează grupul să se uite înapoi la propriile experiențe, oferind o încheiere clară procesului de

învățare și o fundație nouă și clară pentru următoarele experiențe de învățare. 

Studiile de specialitate nu au o concluzie foarte clară cu privire la beneficiile reflecției pentru procesul de

învățare în termeni universali; însă, s-a ajuns la perspectiva că atunci când reflecția este folosită în mod

strategic are rolul de a conecta cunoștințele actuale cu noile informații descoperite și de a conștientiza

partea afectivă a procesului de învățare (Mann et al., 2009). Dar acesta este exact modul în care folosim

reflecția în lucrul cu tinerii: ca un proces ghidat, concentrat pe crearea de conexiuni între baza deja

existentă și noile informații dobândite din experiența de învățare nouă. De asemenea, considerăm că

este important pentru participanți să înțeleagă lipsurile din cunoștințele lor pentru a putea reveni

asupra acestora - a face reflecție la sfârșitul unei activități sau a unui proces de învățare oferă spațiul

necesar pentru a stabili limitele în care un participant operează, unde trebuie să fie încurajat și unde are

nevoie de ajutor.

CE ÎNSEAMNĂ REFLECȚIE EFICIENTĂ?

În contextul învățării non-formale, un proces de reflecție eficient are nevoie să includă experiența

personală a participanților într-un mod holistic, având în vedere atât contextul interior (emoții, gânduri,

concluzii, reacții fizice), cât și contextul exterior (mediu, grup și comportamentul celorlalți) (așa cum este

menționat în One 2 One - Supporting Learning Face to face, 2018).
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"Limbajul reflecției ne ajută să aprofundăm identitatea proprie în relație cu

ceilalți într-o comunitate care trece printr-o experiență de învățare."
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Învățare, aprofundare de
cunoștințe, înțelegere

O formă de a acționa 

Rezultate neașteptate (de exemplu,

imagini, idei care pot fi soluții la diverse
dileme sau care pot fi văzute ca activitate

creativă)

 

REZULTATELE REFLECȚIEI (Moon, 2004)

Un proces critic
de analiză

Dezvoltare personală și
profesională continue

Reflecții asupra propriului
mode de a învăța și acționa

(meta-cogniție)

Construirea unor teorii bazate pe
observații în situații practice

 

Luarea deciziilor, rezolvarea incertitudinii,
găsirea de soluții la probleme, (re)găsirea

propriilor forțe, emanciparea

Clarificare și recunoașterea
nevoii de a reflecta mai mult

la o anumită problemă
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Emoții
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În general, reflecția încurajează participanții să preia controlul asupra propriului proces de învățare și le

dă posibilitatea să împărtășească din reușitele lor, din provocări, și chiar din momentele de confuzie. Îi

încurajează, de asemenea, să se concentreze pe propriile calități și slăbiciuni. Astfel, participanții devin

conștienți de abilitățile pe care le au, pe care le-au dezvoltat și pe care trebuie să continue să le

aprofundeze. Această conștientizare invită o implicare mai puternică în oportunitățile de învățare, în

obiectivele către care vor să lucreze și în ce activități îi pot conduce acolo. Participanții încep să-și

conducă propriul proces de învățare.

Așa cum se menționează în “One 2 One - Supporting Learning Face to face” (2018), reflecția ne permite

să facem conexiuni cu trecutul și viitorul nostru. Ne crește auto-conștientizarea, abilitatea de a ne

analiza propriile experiențe și de a face schimbări bazate pe analiza greșelilor din trecut, cât și dorința

de a continua să facem ce s-a dovedit a avea succes. De asemenea, facilitează interacțiunile cu ceilalți.

Procesul de reflecție poate fi împărtășit cu grupul de participanți. Aceștia pot interacționa, se pot

implica în dezbateri și pot discuta diverse elemente ale procesului și conținutului de învățare care le-au

plăcut sau nu, pe care le-au găsit utile sau care ar fi putut fi îmbunătățite. Atunci când își argumentează

opiniile în fața celorlalți, participanții sunt încurajați să ofere feedback constructiv, având în vedere cum

design-ul experienței de învățare poate fi benefic pentru procesul lor de învățare în general. Acest

proces poate fi, de asemenea, benefic și pentru facilitator, care va avea informații pe care să le

incorporeze în următoarea experiență similară de învățare pe care o va facilita.
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Să comunici ce ai
învățat celorlați

DE CE SĂ
REFLECTEZI LA
PROCESUL DE

ÎNVĂȚARE?

Să devii
conștientă de ce

ai învățat 

Să documentezi
ce ai învățat 

Să înțelegi cum
înveți

Să te ajute în planificarea
următorului proces de

învățare

Să-ți dezvolți abilitatea
de auto-conștientizare
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Imagine adaptată din Valued by you, valued by others (2019))



Imaginea despre De ce să reflectăm la procesul de învățare (adaptată din Valued by you, valued by

others, 2019) menționează câteva motive pentru care reflecția este importantă pentru procesul de

învățare. Integrând aceste aspecte cu perspectiva Moon (2004) asupra importanței reflecției, poate fi

rezumat că reflecția oferă participanților: timp, autonomie și o structură metacognitivă utilă. Oferă

timp, pentru că  se creează un spațiu care îi încurajează să privească înapoi pentru a-și înțelege propriul

proces de învățare și, de asemenea, prin crearea unui astfel de spațiu, se transmite mesajul că este

importantă conștientizarea procesului de învățare. Autonomia în procesul de învățare este conferită

prin reflecție, deoarece participanții devin responsabili de a înțelege cum învață, ce au învățat și care e

calea de a avansa; participanții abandonează rolul pasiv ca în cazul în care învățatul este privit ca ceva

care le este livrat, pentru că prin reflecție trebuie să exploreze procesul într-un mod activ. În final,

reflecția îi ajuta pe participanți să-și dezvolte metacogniția din jurul procesului de învățare, acest lucru

însemnând că aceștia devin conștienți de ce anume îi ajută și ce nu atunci când învață, ce le place și ce li

se pare dificil, și mai ales ce înseamnă dificil într-un sens bun, util, și ce este dificil în sens rău,

demotivant. Această explorare reflectivă le oferă nu doar conștientizare cu privire la ce știu și ce mai au

de învățat, dar și cum arată procesul lor de învățare și cum pot folosi aceste informații în viitor.
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Plato a susținut cele spuse înainte de Socrate, cum că o viață fără reflecție

nu merită trăită. Poate mai puțin faimos, William James a remarcat că în

timp de această afirmație este adevărată, se poate adăuga și că o viață

care nu se poate reflecta atunci când viața nu este trăită.
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nestructurate, ‘dezordonate’ sau situații din viața reală;

sarcini care provoacă participanții să integreze ceva ce învață acum cu ceva ce știau de dinainte;

sarcini care necesită organizarea ideilor;

sarcini care necesită evaluare.

Legat de contextele în care este necesară reflecția, se menționează în "Holding the space" (2016)

utilitatea acesteia în situațiile în care materialul de studiu nu este extrem de structurat de facilitator, nu

este liniar sau conceput ca o secvență logică de evenimente, ci mai degrabă când materialul de studiu

vine din elemente libere sau destul de vagi, care necesită gândirea activă a participanților pentru a fi

puse într-un întreg care are sens. Reflecția devine extrem de folositoare atunci când participanții au

încredere că sunt stăpânii propriilor procese de învățare, în care pot găsi elementul comun care unește

diverse aspecte ale experienței de învățare. Este subliniată ideea că reflecția ar trebui facilitată atunci

când există ceva pe marginea căruia se poate reflecta, în loc de a forța acest proces după fiecare

experiență de învățare, chiar și atunci când nu există o situație care necesită reflecție.

Caracteristici ale activităților care încurajează reflecția (Moon, 2004):

Activitățile non-formale care sunt motorul lucrului cu tinerii oferă de obicei material de studiu

interesant la care participanții să reflecteze. De exemplu, se întâmplă deseori să folosim activități de

teambuilding pentru a încuraja un nou grup să descopere dinamicile existente și traseul grupului către o

echipă care poate învăța împreună. Pentru a lua un exemplu ilustrativ foarte concret, un nou grup

poate primit provocarea unui câmp minat în cadrul căreia trebuie să facă o strategie într-un timp

limitat, iar apoi, fără a vorbi, trebuie să treacă pentru un câmp minat unul câte unul, până când toți

participanții ajung în partea opusă. Un singur traseu este corect, iar acesta este cunoscut doar de către

facilitator la începutul jocului. Regulile și timpul alocat pot varia în funcție de mărimea grupului și de

abilitățile acestora, dar ideea de bază este că grupul trebuie să fie provocat, dar activitatea să nu fie

imposibil de rezolvat. Fiecare grup va dezvolta propriile căi să o rezolve, iar unii participanți din grup vor

fi mai implicați decât alții, iar fiecare va contribui în feluri diferite. Chiar dacă rezolvă sau nu provocarea

în timpul alocat, acest tip de activitate oferă spațiu pentru reflecție: deși există strategii care sunt bune

de încercat (de exemplu, alegerea unui lider, vorbitul pe rând atunci când se face strategia), nu există un

mod unic de a rezolva provocarea. De asemenea, fiecare participant, indiferent de rolul pe care îl adoptă

(sau nu) în rezolvarea provocării, va avea ceva la care să reflecteze; această reflecție se poate face prin

conexiune cu experiențe anterioare de lucru în echipă și cum se leagă acestea de provocarea prezentă și

de rolul lor în noul grup.
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1. Începe debriefing-ul cu întrebări despre cum se simt participanții pentru a lăsa spațiu emoțiilor să fie  

exprimate la început:

Manualul suport creat de Shokkin Group International pentru lideri de tineret (dezvoltat în trainingul

Lead it like you mean it, 2019) oferă un ghid cu privire la structura debriefing-ului (de avut în vedere,

însă, diferența dintre debriefing și reflecție, așa cum este menționat la începutului manualului) după o

activitate non-formală, urmărind pașii:

Cum te simți?

Cât de satisfăcută ești de această activitate? 

Ce emoții au persistat după activitate?

2. Mergi acum către fapte și procese incluse în activitate:

Cum a decurs activitatea?

Poți identifica diferite părți sau stagii?

Cum ați decis strategia de acțiune?

Cum v-au ajutat încercările? 

3. Continuă cu o analiză mai critică asupra desfășurării evenimentelor:

Ce ați schimba dacă ați începe acum provocarea?

Ce ai schimba la propriul comportament?

Cum ați putea îmbunătăți procesul în sine? 

Cum ați putea obține un rezultat și mai bun? 

4. Ultima parte ar trebui să conecteze ce s-a întâmplat în cadrul activității cu un context mai larg:

Ce situații din viața reală ați putea conecta cu această activitate?

Ce concluzii vreți să luați cu voi din această activitate?

Ce vreți să lăsați în urmă din această activitate? 

O STRUCTURĂ GENERALĂ
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 se prezintă ce este, se oferă exemple și se explică de ce și cum reflectăm;

 se încurajează aprofundarea procesului de reflecție cu participanții.

Când se scrie despre declanșarea procesului de reflecție, în "Holding the space" (2016) se menționează

că folosirea întrebărilor de genul: cum ați executat activitatea și ce ați învățat?, ce a mers bine și ce

nu?, ce ați face diferit sau mai bine? nu funcționează pentru a genera reflecția autentică, pentru că

"distanța dintre întrebare și răspuns e prea mică" (așa de frumos descris!). Aceste întrebări

raționalizează exagerat experiența participanților; gânditul rațional reprezintă parte din reflecție, dar

trebuie intercalat cu semnificațiile personale pe care participanții le-au dat experienței, cu sentimentele,

emoțiile, valorile și intuițiile lor, pentru a face spațiu învățării profunde și personale. Ceea ce poate

cataliza este deseori ceva dincolo de întrebările pe care le putem adresa sau modele teoretice folosite

de facilitator, "este altceva, ceva care trezește în participanți ceva personal, interior, ceva neașteptat,

puternic, poate chiar paradoxal și/sau în forma unei provocări".

Mai simplu, Moon (2004) sugerează că reflecția poate fi introdusă în 2 pași: 

1.

2.

INTRODUCEREA REFLECȚIEI

CUM POȚI SĂ CREEZI O ATMOSFERĂ REFLECTIVĂ
În "Holding the space" (2016) sunt oferite câteva sugestii despre crearea unei atmosfere reflective în

grupul de participanți implicați într-un proces de învățare. Noi am adăugat și câteva întrebări-

provocare pentru cititori, pentru a încuraja reflecția cu privire la propriile practici legate de fiecare dintre

aceste aspecte.

1. Amintirea participanților despre responsabilitatea pe care o au asupra procesului de învățare, în 

 special în a-l face relevant pentru ei înșiși și scopul lor.

Q: Te poți gândi la o activitate rapidă pe care o poți face la începutul unei experiențe de învățare

pe care o facilitezi, care ar putea încuraja participanții să-și stabilească propriile obiective de

învățare și să preia responsabilitatea propriilor procese de învățare?  

21

2. Crearea și menținerea unei conexiuni bazate pe încredere, deschidere, empatie, transparență, dialog 

 și feedback între facilitatorul experienței de învățare și grupul de participanți.

Q: Din experiența ta, ce comportamente ar putea strica o relație deschisă dintre facilitator și un

grup  de participanți la o experiență de învățare?

3. Implicarea grupului de participanți în co-crearea procesului de reflecție.

Q: Te poți gândi la un mod în care poți să-ți încurajezi grupul de participanți să-și pună întrebări

interesante în timpul unei sesiuni de reflecție, fără ca tu (ca facilitator) să-i întrebi? 

4. Contribuția activă la declanșarea motivației interioare pentru învățare și reflecție, dar apoi acordarea

autonomiei grupului pentru a conduce procesul de învățare și reflecție.

Q: Când a fost ultima oară când te-ai simțit mândră de grupul de participanți pentru că au luat în

propriile mâini procesul de învățare? Îți amintești ce a contribuit la acest moment?
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8. Având în vedere că reflecția ar trebui să fie voluntară, putem invita grupul de participanți în spațiul 

 de reflecție, dar nu-i putem forța să reflecteze.

Q: Ce anume îți indică ție ca facilitator că grupul de participanți este sau nu gata să se implice într-

un proces de reflecție? Gândește-te la energia grupului (sunt tăcuți/gălăgioși/vorbesc ăn grupuri

mici după o activitate), cum se mișcă, ce expresii facial au, ce spun.

 

9. Păstrează în minte natura holistică a reflecției care are rolul de a aprofunda și a lărgi orizontul interior

și/sau exterior al participanților. 

Q: Ce îți indică faptul că participanții sunt prea concentrați pe fapte și pe ce s-a întâmplat ăn

spațiul exterior în timpul unei experiențe de învățare? Dar faptul că sunt prea concentrați pe ce s-a

întâmplat în interiorul lor, ignorând contextul extern al experienței de învățare?

Toate aceste aspecte trebuie să fie stăpânite de facilitator, adaptate în mod creativ contextului în care

se lucrează, dar și propriului stil și a personalității acestuia. În final, se amintește atitudinea ludică pentru

procesul de reflecție, atitudine care poate oferi nuanțe principiilor mai sus menționate. “Atunci când te

bucuri să fii în procesul de învățare, îi poate ajuta pe participanți să se conecteze  la propria bucurie de a

învăța. Învățarea nu va mai fi exclusiv asociată cu seriozitate. Participanții pur și simplu se vor bucura să

fie în acel spațiu cu tine.” (Holding the space, 2016)

O idee importantă cu care autorii materialului Holding the space (2016) petrec destul de mult timp este

prezența facilitatorului pentru crea o atmosferă reflectivă pentru participanți. Spațiul reflectiv ar trebui

să fie co-creat de către facilitator și participanții la procesul de învățare, iar felul în care facilitatorul se

arată disponibil pentru reflecție va fi oglindit de grup. “Nu este doar despre a avea cunoștințele,

abilitățile și atitudinea necesare pentru a facilita procesul de reflecție (deși acestea sunt necesare,

desigur), este și despre a avea disponibilitatea interioară ca facilitator să te conectezi cu grupul de

participanți într-un mod reflectiv pentru a încuraja disponibilitatea lor interioară de a reflecta." (Holding

the space, 2016)
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5. Promovarea atenției reflective în grupul de participanți, pentru ca astfel să poată acorda atenție  la

procesul de reflecție desfășurat în cadrul grupului. 

Q: Gândește-te la un mod creativ de a interveni scurt în experiența de învățare cu momente de

conștientizare a ceea ce se petrece aici și acum.

6. A avea răbdare în a nu ști și a menține un ritm suficient de lent care va acorda spațiu pentru

dezvoltarea organică a procesului de reflecție.

Q: Când a fost ultima oară când nu ai știut ce să răspunzi unui participant sau cum să reacționezi

într-o situație specifică în lucrul cu tinerii? Care au fost emoțiile asociate cu acea situație? Cum ai

gestionat situația? Ce te-a făcut să te simți confortabil și ce te-a făcut să te simți inconfortabil în a

nu ști?

 

7. Aprofundarea progresivă a întrebărilor care ghidează reflecția.

Q: Când facilitezi un proces de reflecție, care este o primă întrebare bună pentru un grup/pentru  o

ședință 1-la-1? Care este întrebarea preferată cu care îți place să lași grupul de participanți (o

ultimă  întrebare de reflecție la care nu ceri răspuns)?
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Există câteva modele de reflecție pe care le poți găsi folositoare în activitățile cu tinerii pentru a-i

încuraja să reflecteze la procesul de învățare. Modelele Gibbs și Driscoll sunt cunoscute, iar modelul ERA

este unul simplu care poate fi adaptat și folosit. Ceea ce vei descoperi poate fi că ceea ce funcționează

pentru colegii tăi (facilitatori/lucrători de tineret) nu va funcționa neapărat și pentru tine. Există, de

asemenea, preferințe individuale și în rândul participanților cu care lucrezi: pentru unii va fi foarte ușor

să reflecteze cu voce tare, iar pentru alții procesul de reflecție este unul privat. Poți fi organizat și îți poți

documenta momentele de reflecție, sau o poți face ad-hoc atunci când poți. Este bine ca reflecția să fie

făcută în mod regulat, pentru că asta va duce la construirea unui obicei pe care îl poți folosi și din care

poți învăța cu adevărat. Cel mai simplu este să începi prin a te întreba câteva dinte întrebările de mai jos

despre o anumită experiență. Gândește-te cum ai putea să documentezi aceste răspunsuri pentru a ți le

aminti în viitor.

MODELE TEORETICE EXISTENTE
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Ce a mers bine?

Ce a fost ușor?

De ce am simțit ceam simțit?

Ce am învățat?

Ce nu a mers bine?
Ce ar mai trebui să

învăț?

Mă întreb ce s-ar
întâmpla dacă...

Cum pot

îmbunătăți

experiența în

viitor? 

Ce a fost
dificil?
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"Fără reflecție, mergem orb pe drumul nostru.’’

                

         — Margaret J. Wheatley



Ce?

Și ce?

Și acum ce?

Modelul lui Driscoll 

Un model simplu a fost dezvoltat de Driscoll în anii '90. Acesta și-a bazat modelul pe cei 3 CE din

întrebările-cheie propuse de Terry Borton în anii '70. 

Ciclul învățării experiențiale propus de Kolb 

În  modelul învățării experiențiale descris de Kolb (1984), învățarea eficientă, orientată către rezultate, 

 se presupune că trece printr-un ciclu de patru pași, cu ateție sporită pe reflecție și evaluare.
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Experiență
concretă

Experimentare
activă

Observații
reflective

Conceptualizare
abstractă

Și ce?
Si acum

ce?
Ce?
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Ultimul model pe care îl includem este construit pe celelalte trei, la care s-au adăugat câteva etape.

Este  unul dintre cele mai complexe modele de reflecție, dar este posibil ca unii dintre voi să prefere

astfel de  modele.

Ciclul reflectiv propus de Gibb

25

Descriere

Emoții

Evaluare

Analiză

Concluzii

Plan de 
acțiune
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Ciclul ERA 

Ciclul ERA (Jasper, 2013) este unul dintre cele mai simple modele de reflecție și conține doar 3 pași:

experiența - reflecția - acțiune.

Experiență

Acțiune Reflecție



Profunzimea reflecției este un aspect important de discutat și de avut în vedere. Cercetările de

specialitate arată că reflecția superficială nu conduce neapărat la un proces de învățare mai eficient

(Moon, 2004). Legat de conceptualizarea felului în care propriile cunoștințe sunt aranjate, reflecția

profundă este posibil doar atunci când se aderă la perspectiva constructivistă; dacă percepem propriile

cunoștințe ca un zid construit din răspunsuri corecte sau greșite, reflecția profundă nu are pe ce să se

bazeze (Moon, 2004).

Reflecția profundă implică structurarea și restructurarea experiențelor interioare ca rezultat al implicării

într-o experiență de învățare, în timp ce rămânem flexibili și deschiși cu privire la proces. Implică, de

obicei, o sofisticare a felului în care participanții își conceptualizează cunoștințele și o tendință către o

perspectivă constructivistă. Reflecția profundă este legată de abilitatea de a recunoaște, gestiona și

folosi emoțiile conectate cu procesul de învățare (Moon, 2004). Imaginea de mai jos arată câțiva

indicatori pentru profunzimea reflecției, așa cum sunt menționați în Moon (2004).

PROFUNZIMEA REFLECȚIEI
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Ascultarea activă
Răbdarea

Profunzimea reflecție
i Prezența reflectivă
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a facilitatorului

Profunzimea reflecție
i

Intenția pentru
a învăța

Abilitatea de a
recunoaște și

gestiona relevanța

Sofisticarea concepției
despre propriile

cunoștințe

Abilitatea de a
contextualiza eficient

factorii emoționali

Percepția asupra
propriilor strategii de

învățare

Înțelegerea efectului 
 pe care îl au emoțiile

asupra învățării



Când se discută despre aprofundarea întrebărilor, se menționează în "Holding the space" (2016) că este

important să se cunoască bine contextul de învățare în care spațiul reflexiv se poate extinde. O atenție

sporită trebuie acordată și echilibrului dintre spațiul obiectiv din afară și spațiul interior subiectiv.

Întrebările-ghid folosite în timpul procesului de reflecție ar trebui să încurajeze conversația dintre ‘eu’ și

lume, fără a ignora niciunul dintre aceste spații: nu trebuie să fie numai despre experiențele interioare și

emoții (așa-numita capcană a subiectivizării), dar nici numai despre spațiul exterior, pentru că se poate

încuraja astfel o reflecție bazată exclusiv pe fapte și raționalizată excesiv. Mai mult, se vorbește despre

faptul că alegerea întrebărilor pentru a ghida reflecția, deși ar trebui să urmeze o direcție generală

știută dinainte, ar trebui să fie un proces spontan, în același timp: facilitatorul ar trebui să asculte cu

adevărat grupul și ce reacții se manifestă la întrebări și să construiască pe asta. În felul acesta, în timpul

ce ghidează grupul să exploreze conversația dintre interior și exterior, facilitatorul trebuie să acorde

atenție și negocierii dintre întrebări predeterminate si spontaneitatea momentului în sine.

În "Holding the space" există un scurt ghid pentru a aprofunda procesul de reflecție:

Variază natura și accentul întrebărilor-ghid: direcționate către interiorul subiectiv verses

exteriorul obiectiv, confortabile versus confruntătoare, scurte versus lungi, întrebări pentru un

singur participant/subgrup versus întrebări pentru întregul grup.

 

Ai încredere în grup să preia controlul de la tine la un moment dat și lasă-i să creeze și să aleagă  

întrebări relevante pentru ei.

 

Păstrează observația că întrebările retorice nu invită la discuție, ci sunt întrebări care vin la

pachet  deja răspunse (de către tine!). Nu invită la explorare și nu încurajează neapărat un spațiu

reflexiv  deschid. Folosește-le cu mare grijă.

 

Acordează-ți întrebările la nivelul de discuție al grupului, la subiectele despre care vorbesc și la 

 competențele lor de a reflecta.

 

Co-creează procesul de reflecție cu grupul. Respectă valoarea momentelor de liniște pentru ca

grupul să aibă timp de gândire. Adaugă diverse perspective la răspunsurile lor.
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ASCULTAREA ACTIVĂ

De suprafață

Atenția îți este împărțită între tine și partenerul de conversație.

Asculți ce spune cealaltă persoană, dar te gândești la ce ai

vrea tu să spui, așa că trebuie să te concentrezi și pe propriile

gânduri din când în când pentru a reacționa în mod potrivit.

Ca și ascultător, te concentrezi pe partenerul de conversație și

depui efort să asculți și să procesezi informația pe care o

transmite (întrebi mai multe și acorzi atenție intonației), mai

mult decât vorbești tu. Te poți concentra și e limbajul non-

verbal, nu numai pe partea verbală. De exemplu, când asculți

activ, ai putea observa că partenerul de conversație evită

contactul vizual și poți percepe acest aspect ca fiind important.

Ca și ascultător, conectezi ce auzi și ce vezi cu propriile intuiții și

experiențe anterioare și incorporezi asta în reacțiile tale. Ești

total concentrat pe vorbitor și te simți pe deplin empatic față

de acesta..

ORIENTARE
CĂTRE SINE-

PARTENER
sine

partener

Pretinzi că asculți: comportamentul tău ar arăta că asculți (dai

din cap, spui "da da", "ce interesant"), dar, de fapt, tu te

gândești la altceva.

Conversațională

Activă

Profundă

TIPURI DE
ASCULTARE

DESCRIERE

RĂBDAREA
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O altă idee importantă din "Holding the space" este legată de a lăsa spațiu în timpul reflecției pentru

mai mult decât simpla gândire logică și răspunsuri la obiect. A acorda atenție în franceză este attendre

care înseamnă și a aștepta; o atmosferă prielnică reflecției înseamnă a fi confortabil în a nu ști și a

aștepta apariția momentelor revelatoare.

Scurt ghid pentru a încuraja atenția reflectivă:

1. Creează un mediu (fizic și psihologic) potrivit pentru a încetini. Folosește liniștea în avantajul tău.

2. Provoacă-ți grupul și nu accepta răspunsuri simple, dezirabile. Așteaptă răspunsurile real, 

 profunde. S-ar putea să aibă nevoie de timp.

3. Fă-te confortabil în a nu ști tu însăți. Comportă-te și tu ca un participant la experiența de

învățare  (desigur, cu alt obiectiv decât grupul tău).

4. Apreciază momentele în care grupul de participanți nu are răspunsurile pregătite și nu sunt 

 siguri de lucrurile pe care vor să le exprime.

5. Rămâi deschisă. Nu te bloca în planul inițial despre cum ai vrea să meargă procesul de reflecție.

Imagine adaptată din "Holding the space" (2016) 



Câteva întrebări la care poți reflecta:

1. Încredere: Ce înseamnă pentru tine să ai încredere în grupul de participanți? Cum le arăți acest lucru

prin comportamente specifice?

2. Deschidere: Cum îți menții atitudinea de facilitator care nu judecă în fața grupului de participanți,

atunci când opiniile lor sunt diferite de ale tale? Te poți gândi la o situație când ți-a fost dificil să faci

acest lucru?

3. Empatie: Îți este mai ușoară empatia cognitivă (înțelegerea într-un mod rațional ce și de ce

participanții simt ceea ce simt) sau empatia afectivă (atunci când simți și tu ceea ce simt ceilalți, fără a fi

afectat personal de fatorul declanșator al emoțiilor lor)? Te poți gândi la situații specifice când ai simțit

un tip de empatie sau pe amândouă?

4. Transparență: În ce măsură îți este ușor să recunoști că nu ai răspunsul la o întrebare atunci când ești

în fața grupului de participanți? Te poți gândi la situații când a fi transparent cu privire la faptul că nu

știi ceva a fost folositor/dăunător procesului de învățare?

5. Curiozitate: Ce comportamente specifice observabile pot arăta participanților  că ești autentic

interesată de a le explore ideile? Poți cultiva curiozitate în propria persoană pentru a rămâne deschisă 

 și a surprinde momente care ar putea apărea în procesul de învățare pe care nu le-ai planificat?

6. Atenția: Ce îți poți spune în timpul procesului de facilitare a reflecției pentru a te ancora în prezent și 

 a-ți direcționa atenția asupra participanților, ce vorbesc, direcția dialogului, echilibrul interior-exterior

pe care îl mențin sau nu? 
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PREZENȚA REFLECTIVĂ A FACILITATORULUI

Prezența
reflectivă a

unui
facilitator

Încredere

Deschidere

Empatie

Curiozitate

Transparență

Atenție
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În "Holding the space" (2016) au fost menționați câțiva indicatori care te pot ajuta să-ți spună dacă

participanții sunt implicați într-un proces de reflecție de calitate sau nu:

 

1. Prezența

Exprimarea reflecțiilor legate de propria experiență, conectarea cu propriile emoții și gânduri în același

timp, ascultarea atentă, contemplarea.     

2. A nu ști 

Inconfortabil, câteodată aproape dureros, dar o parte extrem de importantă în reflecția profundă. 

3. Abilitatea de a numi lucruri

Participanții sunt capabili să descrie în detaliu ceea ce gândesc, simt, sau experimentează.

4. Explorarea din unghiuri diferite

Participantul încearcă să înțeleagă perspectiva celorlalți.

5. Conectarea

Realitățile interioară și exterioară, ceea ce au învățat într-un anumit context transferat în alt context,

ideile noi conectate cu ce știau deja.   

6. Raționament

Conștientizarea motivelor pentru care percep realitatea așa cum o percep.        

7. Autonomie și responsabilitate asupra procesului de învățare asumate de către participanți.
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Deși poate există această presupunere, se pare că participanții nu sțiu să reflecteze de la sine. Moon

(2004) reformulează puțin diferit, spunând că toți știm să reflectăm, dar unii suntem mai capabili decât

alții să folosim reflecția eficient pentru a ne optimiza procesele de învățare. De aceea, rolul facilitatorului

este important pentru a crea o atmosferă reflectivă. Aceasta este conectată cu un anumit fel de a fi

parte din procesul de învățare atât ca facilitator, dar și ca participant, conducând la atenția reflectivă. În

acest proces, concentrarea este nu numai în jurul materialului de studiu în sine, dar și pe contextul mai

larg,  pe mediul exterior și pe schimbările și reacțiile care apar în timpul învățării, cum se subliniază în

"Holding the space" (2016).

1. A ASUMA CĂ ORICINE ȘTIE SĂ REFLECTEZE

2. CÂND REFLECȚIA ESTE IMPUSĂ

În "Holding the space" (2016), se vorbește despre cum reflecția nu este eficientă în a-și atinge scopul

real atunci când participanții o percep ca pe ceva impus. Trebuie să fie percepută ca fiind un proces

folositor de către participanți și tot ce poate face facilitatorul este să creeze atmosfera potrivită în care

participanții își pot găsi propria cale spre reflecție. Aceast proces este cumva paradoxal: facilitatorul

trebuie să conducă participanții până la punctul la care ei înșiși pot conduce procesul de învățare. Ca și

idee-cheie ar fi că rolul facilitatorului este să aducă participanții în punctul în care aceștia dobândesc

autonomie asupra propriilor procese de învățare și, implicit, asupra propriilor procese de reflecție, având

o motivație intrinsecă pentru ele. Este menționat că găsirea echilibrului dintre a controla și a nu controla

excesiv acest proces este crucială pentru a crește disponibilitatea interioara a participanților de a se

implica în procesul de reflecție.

Un alt aspect important pentru a crea o atmosferă proprice reflecției ar fi relația care se stabilește între

facilitator și participanți. Atâta timp cât această relație este ierarhică și percepută ca fiind

unidirecțională, reflecția autentică nu se poate desfășura. Atât facilitatorul, cât și participanții trebuie să

fie pe picior egal în procesul de învățare; sigur, facilitatorul ca avea un rol de ghid în proces, dar dacă se

va pune în același timp în poziția de participant care învață la rândul lui (materialul acestuia de studiu

fiind diferit; de exemplu, cum să devină un facilitator mai bun), acesta poate înlesni conversațiile

reflective.

3. O RELAȚIE IERARHICĂ FACILITATOR-PARTICIPANT 
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După ce învățăm ceva, felul în care exprimăm ceea ce am învățat ca afecta cu ce vom rămâne de fapt,

dar și dorința și disponibilitatea noastră de a învăța mai mult despre același subiect. Reprezentarea

învățării este un proces în sine și poate conduce la ceea ce se numește învățare secundară, atunci când

învățăm din procesul de reprezentare sau exprimare a învățării unui material în sine (Moon, 2004). 

Când facilităm reflecția după o activitate de învățare experiențială, este de dorit să păstrăm atmosfera

creată de activitatea în sine și în timpul reflecției (de exemplu, după ce participanții au avut o activitate

în care s-au implicat fizic, în conversație unul cu celălalt, sau prin joc, nu este cel mai potrivit să se

faciliteze reflecția printr-un chestionar scris, sec). De aceea, este important să avem la dispoziție o

varietate de instrumente de reflecție diferite.

VARIETATEA POATE FACILITA CALITATEA 

INVENTAR DE INSTRUMENTE DE REFLECȚIE PENTRU LUCRUL CU TINERII

Există instrumente de reflecție foarte valoroase, create în cadrul a diverse proiecte europene, pe care

noi le-am adunat într-un folder. Acolo vei găsi și publicațiile în întregime - resursele pe care le-am

folosit pentru această colecție de instrumente pe care am creat-o:
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Tabelul din paginile următoare îți va oferi câteva detalii despre fiecare instrument în parte, detalii de

care poate vrei să ții conta la momentul planificării reflecției. Asigură-te că alegi un instrument de

reflecție potrivit cu natura activității pe care vrei să o aprofundezi cu grupul tău.

*Mențiune: tabelul este in engleză și va rămâne așa, deoarece toate instrumentele de reflecție colectate

sunt în engleză. În funcție de abilitățile de limbă engleză în grupul tău, poți alege să le traduci. Ești liber,

de asemenea, să le adaptezi după nevoi, poate îți pot servi ca inspirație. În orice caz alegi, asigură-te că

menționezi sursa instrumentelor pe care le folosești sau din care te inspiri.
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Take me there

https://drive.google.com/drive/folders/1_TAR0lX159QwX5yuk3zJ4e-k3MWIQ9bn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_TAR0lX159QwX5yuk3zJ4e-k3MWIQ9bn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_TAR0lX159QwX5yuk3zJ4e-k3MWIQ9bn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_TAR0lX159QwX5yuk3zJ4e-k3MWIQ9bn?usp=sharing
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Trebuie să creezi o atmosferă reflectivă pe parcursul întregii activități; de la început, menționează

participanților utilitatea reflecției pentru învățare. Fii creativă și fă-o fără a menționa cuvântul ‘reflecție’

și dă-le exemplul tău (adică fii tu, înainte de grup,o prezență reflectivă). 

REFLECȚIA ÎNCEPE ÎNCĂ DE DINAINTE DE ACTIVITATEA LA CARE VEȚI REFLECTA

EXTERIORUL REFLECTĂ INTERIORUL

Ca și facilitator, este mai ușor să încurajezi implicit atitudinea reflectivă a grupului tău de participanți

atunci când tu însuți ai o atitudine reflectivă și te raportezi la activitate într-un fel care arată că și tu

înveți (desigur, alte lucruri decât grupul de participanți).

INSTRUMENTELE SUNT IMPORTANTE
Acordă ceva timp alegerii instrumentului de reflecție potrivit. Gândește-te la tipul de activitate,

potențialul său reflectiv, cât ține activitatea în sine și cât timp ai avea pentru reflecție. 'Acordează'

partea de reflecție cu activitatea și cu grupul.

NU SUBESTIMA PUTEREA ÎNTREBĂRILOR
Pregătește câteva întrebări bune, alternează între întrebări deschise și închise, ai grijă în ce ordine le pui:

lasă emoțiile să se manifeste prima oară (dacă este necesar), apoi mergi către fapte concrete, apoi la

elementele de învățare în sine și la transferul și aplicabilitatea lor în alte contexte.

NU SUPRAESTIMA PUTEREA ÎNTREBĂRILOR

Pregătește întrebări, dar fii pregătită să abandonezi structura din mintea ta și să mergi după grup.

Câteodată ceea ce ai intenționat tu ca grupul să învețe nu se suprapune pe ceea ce s-a învățat într-

adevăr, dar acest lucru nu înseamnă că nu a existat un proces de învățare! Rămâi curioasă și deschisă să

descoperi ceea ce s-a întâmplat de fapt, chiar dacă poate fi diferit de ceea ce ai intenționat.

ASCULTĂ

Menține atmosfera prin starea ta de spirit sau prin puterea prezenței tale. Probabil că nu este nimic mai

valoros decât să fii acolo pe deplin, cu o atitudine deschisă creând un spațiu în care participanții nu se

simt judecați și fără preconcepții despre ceea ce s-a întâmpla în timpul activității din perspectiva lor.
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Nu exagera cu folosirea reflecției: nu este necesar să încerci să mergi în profunzime după absolut fiecare

activitate. Păstrează momentele de reflecție pentru atunci când simți că pot fi valoroase în a capta o

transformare: când grupul are disponibilitate pentru reflecție și timpul este de partea voastră. Fă-o cu

atenție sporită la diferențele dintre indivizi: o activitate poate produce o schimbare în unii participanții,

dar nu în toți, așa că oferă spațiu individual de reflecție atunci când simți că ar fi util, dar nu forța tot

grupul să se implice în reflecție după fiecare activitate în parte.

CALITATEA ESTE MAI PRESUS DE CANTITATE

MERGI ÎN PROFUNZIME SAU DELOC
Când facilitezi un proces de reflecție, fă-o pe deplin și scufundă-te complet în marea necunoscutului cu

grupul tău de participanți. Poți să-ți dai seama că ești în locul potrivit atunci când descoperiți un teren

necunoscut, atunci când răspunsurile nu vin ușor din partea grupului, atunci când în pui într-adevăr pe

gânduri cu privire la ceea ce au învățat! Știi momentele de liniște care nu-ți plac după ce adresezi o

întrebare? Ei bine, este timpul să te împrietenești cu ele, pentru că un proces de reflecție reușit

înseamnă că participanții trebuie să se gândească la ce s-a schimbat în interiorul lor, iar pentru a capta

aceste răspunsuri, trebuie răbdare. În plus, amintește-și că dacă nu atinge un nivel destul de profund,

reflecția nu este neapărat utilă pentru învățare. Un proces de descoperire în timpul reflecției cere timp

și nu e ușor de pus în cuvinte, dar ceea ce veți descoperi este că merită fiecare secundă de liniște. 
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"Viața poate fi înțeleasă doar privind înapoi; dar trebuie trăită privind  

înainte."

—  Soren Kierkegaard
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Shokkin Group International Doodling Diary:
https://drive.google.com/file/d/14-DAIt2j3QjKmxhLbg2kXq6oxWABY3lm/view

Shokkin Group International Mood Cards:
https://drive.google.com/file/d/1ZIbykoOWqsV5bQRaEDXL-UotBf7UvNso/view?

fbclid=IwAR3T5tVlNF9a7x38sDJ9SbHxcLvEkbUYjCEjpSetSxFHmkDMnsycwISJL74

Blob tree tool
https://www.blobtree.com

 

 
 

Kėžaitė - Jakniūnienė, Monika and Taylor Mark E. One2One - Supporting Learning Face-to-face (2018).
SALTO Training & Cooperation Resource Centre.

Kolb. A. David (1984) Experiential Learning - Experience as the source of Learning and Development.
Prentice-Hall, Inc, New Jersey.

Silva, Anita, Markovic, Darko and Kloosterman Paul. Handbook “Valued by you, valued by others”-
Improving the visibility of competences in Youthpass. SALTO Training & Cooperation Resource Centre.

Moon, J. (1999). Reflection in Learning and Professional Development. London: Kogan Page.

Moon, J. A. (2004). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. Psychology
Press.

 
Jasper, M. (2013). Beginning Reflective Practice. Andover: Cengage Learning.

 
Borton, T. (1970). Reach, Touch and Teach. London: Hutchinson.Driscoll, J. (ed.) (2007) Practicing
Clinical Supervision: A Reflective Approach for Healthcare Professionals. Edinburgh: Elsevier. 

In-Learning: Reflection tools for supporting individual learning paths of adults:
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/book.pdf

Holding the space: Facilitating reflection and inner readiness for learning (Jakube et al., 2016) 

Shokkin Group International Leader’s support manual:
https://drive.google.com/file/d/1KZBRJz8Gh01NfRirXnGcBEgvZsJkqnFm/view

38

LINK-URI CĂTRE SURSE

REFERINȚE

PiFbase international | www.pifbaseinternational.com




