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COORDONAREA UNUI PROGRAM 

  

Formarea pe modul de organizare şi punere în aplicare a acţiunii sociale: la 

prima vedere, ce este specific pentru fiecare ţară, şi fiecare context?  Cu 

toate acestea, provocarea programului Procopil a fost de a dezvolta cursuri 

de formare multinațională şi multi-actori.  

Aceste activităţi de formare au constituit chiar firul roșu al Procopil, încă de 

la începutul programului, şi au contribuit foarte mult la consolidarea unei 

dinamici regionale comune. Un număr mare din participanţii la program au 

acum privirea îndreptată spre mijloacele de continuare a acestor cursuri de 

formare comune şi consolidarea reţelei lor comune de formatori. 

Cum se face din formare o „legătură” între personalul din diferitele țări?   

Pentru a înţelege, această fișă propune abordarea a trei provocări:  

 

 

 

. Construirea și 
realizarea 
împreună a 
activităților de 
formare 
multinaționale

. Identificarea 
atuurilor 
acestor cursuri 
de formare 
multinaționale

. Depăşirea
dificultăţilor 
cursurilor de 
formare 
realizate în 
comun
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1. CONSTRUIREA ȘI REALIZAREA ÎMPREUNĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE 

MULTINAȚIONALE 

 

 

Procopil a încercat să facă în aşa fel ca proiectarea şi punerea în aplicare a activităţilor sale de formare 

să evolueze progresiv: spre o deschidere tot mai mare a diversității actorilor din cadrul programului.  

Aici sunt unele din elementele-cheie ale acestei deschideri: 

CUM SE RANVERSEAZĂ DINAMICA TRADIŢIONALĂ A CURSURILOR DE FORMARE?  

În „preistoria” programului Procopil, în primii ani ai programului franco-român (PCER - Programul 

Colectiv Copilărie România) de unde provine Procopil, partenerii vorbesc despre șocul iniţial al 

formatorilor francezi, care au fost nevoiţi ulterior să se reorienteze spre modele de formare mai 

comune: 

Gabriela Sard – Fundaţia Internaţională pentru Copil și Familie, România 

„ Înainte de Procopil, am stabilit deja un prim parteneriat. La începutul acestui 

parteneriat, a existat un şoc cultural şi profesional. Am avut în vedere un 

program de formare, ne-am reperat partenerii în România şi apoi formatorii 

francezi au venit în România. La faţa locului, au descoperit că de fapt, aici, aveam 

formatori care aveau o experienţă chiar mai mare decât a lor.   

Brusc, ceea ce a fost planificat ca o primă formare a devenit o reuniune de lucru, 

în care aceștia s-au întors la toate punctele de formare, şi au decis să se 

concentreze asupra contribuției lor practice: ateliere practice, schimb de 

experienţe, etc. Acest lucru a permis, în special, personalului român să vadă că în 

altă parte, mai ales într-o țară din Vest, erau educatori care trăiau situaţii chiar 

mai grele decât ale lor.” 

Două tipuri de deschidere sunt avute în vedere pentru a face din aceste cursuri de formare un 

instrument comun între diferiții parteneri:   

 

CUM SE PROIECTEAZĂ ÎN COMUN CURSURILE DE FORMARE? 

 

Activitatea de formare fiind înscrisă drept unul dintre proiectele transversale ale Procopil, obiectivele, 

conţinutul şi modurile de formare au fost concepute într-un mod multilateral în cadrul programului. 

Zlatka Angelova - Fundația Practici Sociale pentru Comunitate, Bulgaria 

„ La reuniunea din Puy-en-Velay, a fost reprezentată fiecare rețea națională.  

Am avut o animaţie cu mici grupuri tematice care au lucrat pe dezvoltarea 

diferitelor proiecte din program. (…) Cu privire la proiectul «Formare», la 

început, a fost bine că puteam scrie noi înşine proiectul. Nu ne consideram doar 

ca formatori, aveam alt rol. Sarcina noastră a fost să redactăm un proiect care 
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să fie prezentat celorlalți membri ai programului pentru a fie acceptat în mod 

colectiv.   

Ceea ce mi-a plăcut este că am fost împreună încă de la început.”  

 

CUM SE DEZVOLTĂ ECHIPELE MULTINAȚIONALE DE FORMATORI?  

În cadrul programului Procopil, activităţile de formare au început în România în 2006, conduse de 

perechi de formatori franco-români. Cursurile de formare au fost apoi dezvoltate în Republica Moldova 

şi Bulgaria, şi treptat au fost organizate de grupuri de trei formatori (francez-român-bulgar / francez-

român-moldovean). Unele cursuri au fost efectuate de un singur antrenor, dar cu prezența video a 

unei serii de intervenții ale formatorilor străini.  

Maria Donkova – Fundaţia Paideia, Bulgaria 

„Aveţi o temă (problema copiilor, probleme de familie, incluziunea şcolară, etc.) 

şi apoi aveți trei răspunsuri, din partea a trei ţări, cu privire la ceea ce se poate 

face. Este foarte interesant pentru a compara, ceea ce duce la o mulţime de 

idei. Ne situăm, ne aflăm într-o lume nu total diferită, deoarece avem aceleaşi 

probleme. Este întotdeauna bine primit de către participanţi.”  

 

 

2. IDENTIFICAREA ATUURILOR ACESTOR CURSURI DE FORMARE MULTINAȚIONALE 
 

 

Primul aport al acestor cursuri de formare realizate în comun este, bine înțeles, diversitatea 

experienţelor care pot fi împărtășite, capacitatea acestor experiențe de a schimba viziunile şi și a agita 

obiceiurile unei ţări sau ale alteia. (Acest punct este prezentat în detaliu în fișa Nr. 3).  

În afară acestui aport, elaborarea unor cursuri încrucișate de formare, are, de asemenea, două alte 

atuuri: 

- Aceste cursuri încrucișate de formare sunt un mijloc de  îmbogățire reciprocă chiar în 

elaborarea unui modul de formare:  

Cristina Iova – FONPC, România 

„Un punct pozitiv al acestei deschideri de formare la nivel regional, este că 

am fost capabili să vedem ce tipuri de cursuri de formare existau în Bulgaria, 

Franţa, Republica Moldova, pe educația parentală, pe activitățile pentru 

tineret, pe abuzuri, toate temele abordate în cadrul programului Procopil. 

Să vedem ce dispozitive și ce metode de pregătire erau folosite: pentru că 

era foarte diferit de la o țară la alta.   

Acest lucru ne-a făcut să luăm în considerare, de asemenea, validarea 

anumitor profesii (cum ar fi profesia de animator pentru tineret), validarea 
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competențelor, de fapt asocierea mediul academic în programele de 

formare, etc.” 

 

• Ele sunt, de asemenea, o cale de ieşire din „între ei”: prezenţa mai multor părți terțe 

„îndepărtate” permite introducerea unui moment de respiro, face ca exprimarea să fie mai 

liberă, și permite, de asemenea, de a ieși în parte din jocurile de roluri, care se pot stabili în 

cursurile de formare naţionale mai clasice. În acest sens, momentele de formare nu au fost 

percepute numai ca momente de învăţare, acestea au fost, de asemenea, spaţii de exprimare 

pentru persoanele care puteau vorbi cu greu în cadrul instituției lor.   

Gilles Cervera – PEP, Franța 

„ Aceste cursuri de formare au fost experiențe de «transformare». Datorită 

prezenţei  unei a treia părți îndepărtate, se ieșea din obișnuitul «între ei», se 

găsea un moment de respiro. (…)Logica de reciprocitate a acestor cursuri de 

formare şi formatele lor puțin rigide au permis această deschidere.”  

Jean-Jacques Orfeuvre - Asociaţia pentru adulţi şi tineri cu dizabilităţi, 
Franța 

„ Nu se trata pur şi simplu de a descrie ceea ce se întâmplă în fiecare din ţări, 

se trata, şi de, mai presus de toate de a încuraja oamenii să fie conştienţi de 

ceea ce ştiau. (…)   

Funcţionează numai atunci când formatorii nu se situează în poziţia de 

deținătorii de cunoștințe.” 

 

3. DEPĂŞIREA DIFICULTĂŢILOR CURSURILOR DE FORMARE REALIZATE ÎN COMUN  
 

 

Cursurile de formare multinaționale reprezintă o provocare semnificativă: pe de o parte trebuie să fii 

suficient de diferit pentru a aduce reciproc experienţe noi; şi pe de altă  parte, să fii destul de aproape 

pentru a se pune de acord asupra cursurilor de formare care trebuie să fie realizate, pentru a se 

înţelege, şi pentru ca experienţele fiecăruia să vorbească tuturor.  

Mărturiile revin asupra a patru dificultăți de depășit în aceste cursuri încrucișate:  

• Provocarea de a alege teme comune pentru diferitele ţări, pentru a satisface nevoile 

tuturor, asumând diferenţele de contexte, de priorităţi sau de actori în aceste ţări.   

Mariana Ianachevici – APSCF, Moldova 

„ Este adevărat că există diferenţe, o mulțime de diferențe, chiar dacă 

vorbim de zone similare. De exemplu, în anumite perioade, Moldova, 

Bulgaria și România au fost concentrate pe aceeaşi temă, a 

dezinstituționalizării. Dar în acest domeniu, nevoile de formare au fost 

destul de diferite.   
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Sistemul de binom sau de grup de trei formatori a ajutat în acest sens. 

Fiecare formator a venit cu trecutul său, cunoștințele și metodele sale şi 

chiar dacă se baza pe contextul ţării sale, a învăţat treptat să pună în 

perspectivă diferenţele dintre contribuţia sa şi a altora.” 

 

• Provocarea de a alege un „format” comun pentru cursurile de formare: Sub termenul 

de „cursuri de formare”, se găsește de fapt o varietate de formate de schimburi, variind de la 

schimbul de practici, la o dinamică de formare mai clasică. Mai mult decât atât, cursurile de 

formare se axează pe problema strategică și politică (de exemplu, „Planul de dezvoltare”), iar 

formatul tinde să se orienteze spre schimbul de experiențe. 

 

Problema formatului cursurilor de formare a fost unul dintre punctele de decalaj a viziunilor 

cele mai vizibile în cadrul programul Procopil. Acest decalaj a putut opune, pe de o parte 

viziunile mai degrabă descendente („cursul magistral”), şi pe de altă parte, viziunile mai 

orizontale şi mai apropiate de un schimb de experienţe. Aceste diferenţe nu sunt culturale, ele 

sunt, de asemenea, legate de tipurile de actori mobilizați în program. Confruntat cu aceste 

diferențe, flexibilitatea formatelor a rămas un atu esențial al programului.   
 

• Provocarea limbii s-a dovedit a fi deosebit de importantă în cursurile de formare.   

O serie de concepte care par evidente au scos la iveală diferenţe semnificative de interpretare 

între ţări: Ar trebui să vorbim de utilizatori sau beneficiari? Ce înseamnă „educator specializat” 

în fiecare țară? Cum se evită confuzia între integrarea tinerilor și dezinstituţionalizare? etc.   

 

Dezbaterea rămâne deschisă pentru favorizarea unei limbi comune de lucru sau pentru 

respectarea limbii fiecăruia: 

o Pe de o parte, unii amintesc importanţa de a permite tuturor de a se exprima în 

propria limbă pentru a evita dezechilibrele de „putere”, între cei care stăpânesc şi cei 

care stăpânesc mai puțin cuvintele; dar, și pentru a evita aplatizarea discursului.  

o Pe de altă parte, unii subliniază necesitatea unor dispozitive de schimburi mai lejere, și 

insistă asupra importanței unui limbaj comun de lucru. Unul dintre răspunsurile 

programului Procopil a fost privilegierea echipelor care sunt capabile să utilizeze una 

sau două limbi pivot.   

 
• Provocarea ritmului cursurilor de formare. Mai mulți parteneri insistă asupra importanței 

ritmului frecvent și constant al cursurilor de formare pentru a păstra partenerii într-o dinamică 

de învăţare şi pentru a evita uitarea. Ritmul este perceput ca o modalitate de a asigura 

stabilitatea echipelor, pentru a constitui treptat, în fiecare ţară, un nucleu dur care să poată 

difuza ulterior partenerilor abordările şi experienţele noi.   

 

În fața acestor provocări: un element a fost reperat de către parteneri ca o condiție esențială pentru a 

asigura eficacitatea dinamicii multinaționale a cursurilor de formare:  
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• Comunicarea directă (întâlniri anterioare) între formatori. În anumite cursuri de 

formare realizate, lipsa de comunicare directă a făcut mai dificilă elaborarea modulelor de 

formare coerente, şi a scos la iveală diferenţe între aşteptările şi abordările formatorilor, în 

aceste module.   

Atunci când această comunicare este prea slabă, unele dintre pericolele care pot apărea 

pentru intervenienții mai puțini avansați în formalizarea curriculumului lor, sunt dificultatea în 

a-și dezvolta propria abordare și fixarea pe programe străine, în decalaj cu contextul şi 

aşteptările lor.   

 

Mai pe larg, experiențele Procopil indică nevoia de timp pentru formatori, pentru a socializa, 

suda echipe îndepărtate şi a construi o cultură de formare comună.   

 

Două experiențe foarte diferite de dialog între formatori au reflectat:  

Iosif Moldovanu – Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri, Moldava 

„ Am avut o problemă de comunicare, care a dus la dificultăţi în proiectul 

«Formare». Formatorii din diferitele ţări comunică prin Internet, care ce s-

a dovedit a fi ineficient. Ar fi fost util să aibă loc întâlniri faţă în faţă pentru 

realiza schimburi, pentru a elabora cursuri de formare. Deci, fiecare 

formator a venit cu experiența și cazul său. Unele dintre specificitățile 

unora au fost puţin relevante pentru alții.”  

Maria Donkova – Fundaţia Paideia, Bulgaria 

„În ceea ce privește educația parentală, a fost perfect. Școala din Metz ne-

a pus în legătură cu o formatoare foarte deschisă la celelalte culturi, care 

a lucrat din greu în pregătire cu formatorii români şi bulgari. Cooperarea s-

a desfășurat cu succes. Această pregătire, a avut succes, de asemenea, pe 

lângă francezi pentru formarea persoanelor care lucrează cu tinerii. 

Francezii au venit aici în prealabil, în misiune de explorare.”  

BAZELE UNEI REȚELE DE FORMATORI 

Multitudinea cursurilor de formare şi a schimburilor a dus la apariția între cele patru ţări, a unor 

legături de durată între formatori, dincolo de organizațiile din care provin. În prezent, mulţi parteneri 

îşi îndreaptă atenţia către formalizarea acestei „reţele de formatori” (prin elaborarea unui catalog, de 

exemplu, care să permită observarea nevoilor şi resurselor fiecărei ţări, şi crearea de noi module de 

cursuri de formare comune).  

Trebuie menţionat faptul că Procopil a ajutat la efectuarea unui inventar a cursurilor de formare în 

diferitele ţări care fac parte din program, pentru a identifica scenarii posibile de dezvoltare a unui 

centru regional de formare în asistență socială.  

 

 

 


