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Facilitator de învățare permanentă în școală.
TEMA 4: Rolurile facilitatorului în școală. Bune practici și experiențe. Facilitarea cu ajutorul noilor tehnologii

Introducere

Gestionarea activităţilor de învăţare online pentru Tema 4 (2 ore
si 30 minute)
 Studiu individual: 30 minute
 Activităţi postate pe platformă: 1 oră şi 30 minute
 Activităţi de evaluare: 30 minute
Tema 4 este centrată pe capacitatea de a utiliza instrumente TIC în
activităţile de facilitare a învăţării permanente în propria şcoală. În ce
măsură instrumentele TIC îmbogăţesc capacitatea de analiză a
programelor şi activităţilor specifice de învăţare permanentă în
şcoală. Cursanţii vor aprecia propriile interese şi dimensiuni de

dezvoltare personală în perspectiva utilizării TIC ca facilitator de
învăţare în şcoală. În acest sens, se va elabora harta
conceptuală privind rolurile posibile ale facilitatorului în propria
şcoală, produs realizat cu ajutorul TIC.

Obiective

La finalul parcurgerii acestei teme, ne propunem ca fiecare
cursant:





Activitatea 8.
Care TIC este
cel mai tare?

să prezinte instrumente TIC ce pot fi utilizate ca resursă de sprijin
pentru îndeplinirea rolurilor de facilitarea a învăţării permanente
în şcoală
să proiecteze o activitate specifică de facilitare la nivelul şcolii,
care implică utilizarea de instrumente TIC
să exploreze diferite instrumente TIC în activitatea de facilitare a
învăţării permanente în şcoală

Pentru cea de-a patra temă a cursului nostru care accentuează
facilitarea cu ajutorul noilor tehnologii şi utilizarea TIC pentru
facilitarea învăţării permanente în şcoală vă punem la dispoziţie,
pentru consultare, unitatea de lectură corespunzătoare acestei teme.
Creaţi o scurtă prezentare atractivă despre facilitatorul de învăţare
permanentă şi centrul de învăţare permanentă din şcoala dvs., care
să fie postată în deschiderea unei pagini WEB dedicată acestui
domeniu.
Pe baza resurselor accesate, prezentaţi succint importanţa noilor
tehnologii TIC (jumătate de pagină, cu diacritice, un font cât mai ieşit
din comun), pentru facilitatorul de educaţie permanentă. Citiţi studiul
ISE (unitatea de lectură 3) despre rolurile FÎP şi creaţi 1 slide despre
acesta numai pe bază de imagini.
Ca facilitator, care este cel mai confortabil şi valoros TIC? Postaţi un
filmuleţ (2 minute, personaj principal - dvs. sau actori dintr-o
organizaţie care învaţă, respectiv şcoala unde lucraţi), în care să
argumentaţi ce mijloc vă este cel mai drag şi mai folositor în noul rol
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de facilitator Postaţi filmuleţul pe forumul Instrumente TIC pana la
finalul primei saptamani online.
Aşadar, vă propunem să exploraţi şi să analizaţi următoarele tipuri
de resurse: wiki, blog, chestionare online, bookmarking, youtube,
flickr, slideshare, conferinţe online, wikipedia. Nu vă limitaţi doar la
acestea, de vreme ce este foarte posibil ca fiecare dintre
dumneavoastră să fi utilizat şi alte instrumente în activitatea de
formare. Pe unele dintre acestea le-aţi experimentat probabil deja.
Pentru explorare puteţi folosi următoarele resurse:
Wiki

Video
explicativ postat
la
rubrica
RESURSE
pe
platforma noastră de învăţare
Site-uri:
www.google.com/docs
www.wikispaces.com
http://pbwiki.com/
http://www.wetpaint.com/
Video
explicativ postat
la
rubrica
RESURSE
pe
platforma noastră de învăţare
Site-uri:

blog

https://www.blogger.com/start
http://wordpress.com/
http://edublogs.org/
http://www.typepad.com/

Chestionare online

Site-uri:
http://www.surveymonkey.com/
http://www.polldaddy.com/
http://www.yugma.com/
Video
explicativ postat
la
rubrica
RESURSE
pe
platforma noastră de învăţare
Site-uri:

bookmarking

Skype
flickr

http://del.icio.us/
www.skype.com
http://www.flickr.com/

slideshare
youtube
wikipedia

http://www.slideshare.net/
http://www.youtube.com
http://www.wikipedia.org/

Alte resurse

Pentru o imagine asupra celor
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mai importante instrumente de
tip web 2.0 puteţi consulta:
http://steve-dale.net/?p=181
Introduceţi în portofoliu câteva observaţii, comentarii sau reflecţii
personale asupra activităţii de explorare a platformei Moodle sau
altor tipuri de resurse derulate în această săptămână. Ce vi s-a
părut interesant? Ce aţi descoperit nou? Ce v-a impresionat? Vă
propunem acum o analiză a acestor instrumente din perspectiva
utilităţii acestora pentru facilitarea şi evaluarea învăţării în spaţiul
online.
După ce aţi explorat diferitele instrumente propuse, notaţi-vă
impresiile şi ideile dumneavoastră în raport cu următoarele criterii:
RESURSE

Facilităţi oferite

wiki

Situaţii de
învăţare în
care pot fi
utilizate

Situaţii de evaluare
în care pot fi utilizate

blog
Chestionare
online
bookmarking
flickr
slideshare
youtube
Conferinţe online
wikipedia
ate resurse pe
care le cunoaşteţi

Activitatea 9. Cu
TIC până la stele şi
înapoi...

ATENTE! Nu vă îngrijoraţi dacă nu veţi reuşi să exploraţi toate
resursele recomandate. Opriţi-vă la acelea care prezintă un interes pentru
activitatea dvs. şi încercaţi să analizaţi situaţiile concrete de învăţare şi
evaluare în care le-aţi putea folosi.

Utilizaţi un instrument TIC, la alegere, ca resursă pentru îndeplinirea
unui rol specific de facilitarea a învăţării permanente în şcoală.
Astfel, creaţi o ştire TV sau radio despre facilitatorul de învăţare
permanenă/ centrul de facilitare a învăţării permanente în
şcoala/organizaţia dvs. pe care să o adresaţi elevilor (careu, consiliul
elevilor), cadrelor didactice (consiliu profesoral), membrilor consiliului
de administraţie, părinţilor, inspectorilor. Postati aceasta activitate in
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portofoliul personal. Pana la finalul saptamanii.

5

RESURSE

Bibliografia recomandată pentru Tema 4. Rolurile facilitatorului în
şcoală. Bune practici şi experienţe. Facilitarea cu ajutorul noilor
tehnologii găsiţi în documentul Tema 4_Unitate de lectură. În plus,
puteţi accesa şi următoarele resurse suplimentare :
 Tools for Learning Schools,
http://learningforward.org/publications/tools-for-learningschools#.UwISZvmSxrU;
 Căpiţă, C. (2011). Stiluri de învăţare-stiluri de predare –
Modul 2. Bucureşti: MEN, disponibil la adresa:
http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducati
onale/Modul%202%20Stiluri%20de%20predare_0.pdf.
 Kaner, S., Lind, L., Toldi, C., Fisk, S., Berger, D.
(2007). Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making.
San Francisco: Jossey-Bass.
 Heron, J. (1999). The Complete Facilitator’s Handbook.
London: Kogan Page, accesibil la adresa:
http://infed.org/mobi/facilitating-learning-and-change-ingroups-and-group-sessions.
 Domilescu, G. (coord.) (2012). Profesorul facilitator- ghid
metodologic şi cadre teoretice, Editura Eikon, Timişoara

 Niculescu,
M.
(2012).
Facilitarea
dezvoltării
competenţelor profesionale prin formare continuă, Editura
Eikon, Timişoara

 www.mah.se/nightingale, www.nightingalementoring.org
The facilitator handbook. 527914-LLP-1-2012-UKGRUNDTVIG-GMP

 www.ise.ro/wp-content/.../Utilizarea-TIC-inconsiliere_2011.pdf. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicării în activitatea de consiliere
 http://mevoc.net/publik/3ICT_in_Career_Counselling.pdf.
Tehnologiile informatice si de comunicare în
consilierea carierei
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AUTOEVALUAREA Dvs. unde vă situaţi pe o scală de la 1 la 6?

Explorarea facilităţilor Moodle şi a altor resurse
Începător/oare

În dezvoltare

1
2
3
Amână navigarea site-ului sau îl analizează
superficial. Nu este curios/curioasă să exploreze
diferitele resurse sau să consulte documentele
ajutătoare.
Renunţă imediat ce întâmpină un
obstacol şi nu reuşeşte să îşi învingă teama de a
greşi.
Reflecţii asupra unor relatări
Începător/oare

4

Activ/ă

5

În dezvoltare

1
2
3
Nu este foarte interesat/ă să îşi împărtăşească
experienţele privind strategiile de evaluare a
învăţării pe care le utilizează şi ar putea avea
probleme în a realiza care sunt legăturile între
diferitele perspective ale colegilor. Activităţile sunt
efectuate ca scopuri în sine, nu ca un proces de
îmbunătăţire a cunoaşterii legată de posibilele
strategii de evalaure a învăţării.

6

Navighează pe site şi găseşte cu uşurinţă
instrumentele tehnice
necesare. Accesează
resursele pe care nu le cunoaşt încă Citeşte cu
atenţie explicaţiile oferite în cadrul fiecărui
instrument. Pune întrebări pentru a ajuta la
înţelegerea
funcţionării
site-ului şi a altor
resurse, îndemnându-i pe colegi să procedeze la
fel.
Activ/ă

4
5
6
Are atât abilităţi descriptive, cât şi analitice atunci
când scrie
şi
comentează
relatările altor
persoane. Pune întrebări de suport şi la obiect
colegilor, ceea ce demonstrează că înţelege
diferitele ipostaze ale evaluării învăţării.

A învăţa să înveţi
Începător/oare
Activ/ă 1

În dezvoltare

2

3

4

Are probleme la elaborare unui tabel analitic şi
nu este interesat/ă de valenţele pe care o astfel
de analiză ar putea să o reprezinte pentru
propria învăţare.

5

6

Poate nota cu uşurinţă principalele observaţii
rezultate din explorarea diferitelor resurse.
Reflectează profund asupra valenţelor acestora
pentru
inovarea învăţării la adulţi, adaptând
observaţiile la propriul său context..
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Simboluri utilizate în materialele de curs
Introducere la tema de curs şi calendar
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Obiective de învăţare

Sugestii

Activitate de portofoliu

Activitate de postat pe forumul indicat

Evaluare

Perioada de formare online

Perioada de formare faţă în faţă

Resurse
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