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DESPRE
PROIECT
Început în noiembrie 2018, acest proiect Erasmus + KA2 a
inclus 5 organizații din 4 țări europene, toate lideri în domeniile
lor. Partenerii s-au reunit pe durata unei perioade de 2 ani
pentru a dezvolta în coproducție un nou și unic Program
Teatral, bazat pe activități de învățare referitoare la teatru,
multimedia și informale.
Programul SCRIPT susține și dezvoltă nevoile de învățare și
cele emoționale ale celor mai excluși tineri din Europa.
Cu un concept inovator pentru profesioniștii care lucrează cu
tinerii, mai ales cu cei care se confruntă cu excluziunea socială,
cu vârste între 18 și 25 de ani, SCRIPT este un proiect
transversal prin capacitatea sa de a lucra într-o mulțime de
cadre de mobilizare, inclusiv dar fără a se limita la instituții
pentru delincvenții juvenili, penitenciare, centre de probațiune,
centre de reabilitare, centre comunitare și centre destinate
tinerilor, ca și diferite grupuri de tineri, inclusiv migranți,
șomeri pe termen lung și persoane care se confruntă cu riscul
recidivei, ca și foști deținuți.
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DESPRE
PROIECT

Pe parcursul acestui proiect de 2 ani, cele 5 organizații principale
din Marea Britanie, România, Grecia și Spania au comunicat cu
tinerii excluși din punct de vedere social, persoane, profesioniști
și părțile interesate pentru a dezvolta, testa și implementa, în
colaborare, un set de resurse de învățare informală produse în
comun, cu rol de consolidare reciprocă, care au inclus:
-Manualul SCRIPT – un program de exerciții teatrale interactive
și tehnici multimedia, care vor crea pentru tinerii supuși
excluziunii sociale o platformă unde să-și conceapă, creeze,
realizeze și să-și producă propriul PodPlay.
-ME - Un set de instrumente de auto-validare pentru tinerii
participanți care le permite să-și urmărească progresul și
abilitățile dobândite în cadrul programului SCRIPT.
-JOURNEY (CĂLĂTORIA) - O evaluare a impactului pentru
practicanții care lucrează cu tinerii, mediile de asigurare a
programului și persoanele interesate care asigură programul
SCRIPT.
-EQUIP – Un modul de formare pentru practicanții ce lucrează
cu tinerii, care oferă recomandări practice și sugestii pentru a-și
pregăti, sprijini și îmbogăți practica atunci când asigură
programa SCRIPT într-o varietate de contexte de informare.
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DESPRE
PROIECT
Pentru mai multe informații despre proiect, resursele sale și
organizațiile implicate, vă rugăm accesați www.scripteu.com sau
urmăriți #SCRIPTEU pe Twitter și Instagram, participați la discuții și
împărtășiți experiența dvs. referitoare la programul SCRIPT.

Proiectul ERASMUS+ numărul 2018-2-UK01-KA205-048387
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o
aprobarea a conținuturilor care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu
poate fi considerată răspunzătoare pentru utilizarea niciunor informații
conținute în prezentul document.
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CE ESTE
VALIDAREA?
În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a emis în mod repetat lucrări
și documente oficiale care încurajează statele membre UE să
stabilească sisteme destinate să garanteze transparența calificărilor și
competențelor (CV-ul YOUTHPASS și Youthpass, instituirea Cadrului
european de calificare pentru învățarea pe tot parcursul vieții), cu
scopul de a face mai comparabile calificările și rezultatele învățării
obținute de cursanți în diferite țări ale UE.
În cele din urmă, în 2012, o recomandare a Consiliului European a
încurajat toate statele membre să instituie o procedură pentru
validarea abilităților și competențelor obținute în mediile de învățare
non-formale și informale.
În prezent, majoritatea țărilor UE au deja stabilite sau dezvoltă
propriile sisteme de validare, deși diferențele sunt încă importante.
Prezentul document își propune să ofere persoanelor care
lucrează cu tinerii o înțelegere comună despre ce înseamnă validarea
și modul în care aceasta este inclusă în metodologia SCRIPT. De
asemenea, oferă câteva instrucțiuni / note detaliate despre exerciții
cheie care ar trebui utilizate pentru validarea experienței cursanților
în cadrul programului SCRIPT.
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CE ESTE
VALIDAREA?
Validarea este o procedură oficială pentru recunoașterea și echivalarea
competențelor și abilităților dobândite de o persoană în cadrul
activităților formale, non-formale și informale de învățare (de exemplu,
participarea la cursuri, activități legate sau nu de obținerea unei
calificări sau activități în viața lor de zi cu zi). Această abordare este
utilizată în general pentru a elibera o certificare a rezultatelor învățării.
Certificarea constă într-o recunoaștere formală a faptului că abilitățile,
cunoștințele și competențele dobândite de către persoana respectivă
au fost examinate și validate de către un practician autorizat în baza
unui standard de referință predefinit.
Această certificare are ca rezultat, în general, eliberarea unei calificări,
a unei diplome etc. Cu toate acestea, validarea se bazează pe principiul
că fiecare activitate desfășurată de om reprezintă o sursă de învățare.
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CE ESTE
VALIDAREA?
Conform documentului „Ghidul european pentru validarea
învățării non formale și informale” publicat în 2009 de CEDEFOP
(http://www.cedefop.europa.eu/en/news/4041.aspx), este
posibil să se distingă trei tipologii de învățare:
· Învățare formală: este structurată și organizată pe ținte /
obiective de învățare, într-un calendar cert și folosind resurse
dedicate; În general se desfășoară în cadrul instituțiilor de
învățământ și de formare; Este intenționată din punctul de
vedere al cursantului; Rezultă o certificare oficială.
· Învățare non-formală: este livrată în general în cadrul
activităților planificate care nu sunt concepute special ca
învățare; este intenționată din punctul de vedere al cursantului;
în general, nu oferă o certificare oficială;
· Învățare informală: se desfășoară, în general, în timp ce se
desfășoară activități cotidiene legate de muncă, familie și timp
liber; nu este intenționată, nici structurată sau organizată prin
obiective, timp și resurse de învățare.
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VALIDAREA ÎN
CADRUL
PROGRAMULUI
SCRIPT
Referindu-se la validarea învățării non-formale și informale,
ghidul face o distincție suplimentară între Validare (marcată
corespunzător) și Identificare.
Identificarea este un proces prin care este posibilă
identificarea și enumerarea rezultatelor învățării, dar care nu
are ca rezultat eliberarea unei certificări. Aceasta este
cunoscută și sub denumirea de „evaluare formativă”. Acest tip
de abordare oferă cursantului o oportunitate de reflectare în
care poate analiza și măsura individual „distanța parcursă”
datorită participării la proiect.
În acest sens, respectiva abordare este mai strâns legată de
obiectivele proiectului SCRIPT și poate fi considerată aproape
o „Auto-validare”, deoarece cursanții vor putea determina
modul în care au beneficiat de metodologia în termeni de
dezvoltare emoțională, motivație, angajabilitate, precum și de
creșterea abilităților și competențelor.
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VALIDAREA ÎN
CADRUL
PROGRAMULUI
SCRIPT
Metodologia SCRIPT se adresează tinerilor excluși social într-o
varietate de cadre, cum ar fi centre comunitare, centre de
reabilitare, penitenciare, etc. Din aceste motive, recomandăm ca
activitățile de validare să se desfășoare în grup, deoarece acest
lucru va împiedica cursanții să fie în centrul atenției și să se
simtă inconfortabil în timpul activității.
Exercițiile sunt concepute astfel încât participanții să creeze un
„personaj” al lor prin care vor avea ocazia să spună ce gândesc
fără să se simtă presați.
Aceasta poate fi, de asemenea, o modalitate de a-i face pe
participanți să se simtă confortabil, pe care practicienii o pot
utiliza ulterior pentru a lansa o conversație mai personală, în
care îi vor cere cursantului să reflecteze asupra activității de
grup și să își exprime sentimentele și opiniile.
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CÂND ARE
LOC
VALIDAREA?
În cadrul metodologiei SCRIPT, nu sunt specificate
perioadele în care ar trebui să aibă loc activitățile de validare.
Fiecare practician în cadrul grupului său ar trebui să poată
evalua atunci când este practic și adecvat să implementeze
activități de validare cu cursanții săi.
În general, validarea are loc la finalul atelierelor de
instruire și / sau în faza de producție. Cu toate acestea, în
cazul proiectului SCRIPT care are ca scop creșterea nivelului
de motivație și de abilități cheie prin participarea cursanților,
credem că diverse activități de validare ar trebui utilizate în
diferite etape ale procesului, de exemplu la începutul, la
mijlocul și la sfârșitul sesiunii de instruire, astfel încât
cursanții să înțeleagă progresele pe care le-au făcut.
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CÂND ARE
LOC
VALIDAREA?
Foarte des, cursanții care participă la orice formă de
învățare, nu-și acordă suficient timp pentru a reflecta asupra
progreselor lor și, prin urmare, își pierd motivația pe parcurs
atunci când întâmpină dificultăți.
Cu toate acestea, dacă au fost susținuți în ceea ce privește
modul în care s-au schimbat datorită participării lor la
procesul de învățare, motivația lor este, astfel, consolidată.
În acest caz, utilizarea instrumentelor de validare în timpul
procesului SCRIPT poate fi foarte utilă pentru a arăta mai ușor
cursanților progresele pe care le-au făcut, consolidând, astfel
motivația, în special atunci când grupul recunoaște aceste
schimbări și progresează.
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CADRUL DE
VALIDARE
Acest cadru este un instrument simplu care vă ajută să vă
gândiți la competențele - abilități, deprinderi, comportamente
și atitudini - pe care cursanții le-au dobândit în timpul
implicării și participării lor la proiectul SCRIPT și folosind
metodologia SCRIPT.
Cadrul folosește competențele cheie ale Programului
european de învățare pe tot parcursul vieții, la care se adaugă
și altele. Pentru fiecare domeniu de competență extins, sunt
sugerate câteva subdiviziuni.
Gândiți-vă la acestea ca la tipul de abilități sau deprinderi pe
care tinerii le vor dobândi ca parte a participării la programul
SCRIPT. S-ar putea să doriți să mai adăugați și altele la lista
dvs.
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CADRUL DE
VALIDARE
Competențele cheie
SCRIPT

Posibile
subdiviziuni

Competență
de
alfabetizare

·Comunicare electronică (de ex., telefon, Skype) în
propria limbă
·Vorbirea în public – Exprimarea opiniilor, schimb
de idei și informații ca parte a unui grup
·Abilități de ascultare
·Descrierea eficientă
Explicarea ideilor complexe în termeni simpli

Competență
digitală

Utilizarea de software comun de înregistrare
digitală
Abilitatea de a conecta microfonul periferic, masa
de mixare.
Abilitatea de a mixa radio
Abilitatea de a utiliza social media
Abilitatea de a utiliza software-uri media (foto,
audio, video)

Competență
personală, socială
și de învățare a
învățării

Ascultare autentică / Ascultare activă
• Interes pentru învățare - o atitudine de învățare pe tot
parcursul vieții
• Învățarea într-un context intercultural
• Învățarea în context creativ, dramatic
• Învățarea din viața de zi cu zi
• Învățarea de la alții
• Învățarea singur
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CADRUL DE
VALIDARE

Competență
socială și civică

Simț de inițiativă
și de
antreprenoriat

Participarea activă în comunitatea locală
Comunicarea cu grupurile
Voluntariat
Capacitatea de a influența politica
Capacitatea de a lucra cu autoritățile
Capacitatea de a strânge fonduri
Abilitatea de a sprijini oamenii în mișcare
Contribuirea la cluburi și asociații

Conducerea altora
Cercetarea informațiilor
Influențarea altora
Începerea unei afaceri sau a unei
întreprinderi sociale
Crearea unui plan de afaceri
Rezolvarea problemelor la locul de muncă
Generarea de idei
Obținerea resurselor (inclusiv bani)
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 1: Jocul de potrivire
Acest exercițiu este destinat a fi folosit ca activitate introductivă la
începerea etapei de validare a proiectului, care va ajuta participanții să
învețe despre abilitățile și competențele cheie pe care proiectul
SCRIPT își propune să le dezvolte / să le crească pentru a putea
identifica și valida aceste abilități în cadrul următoarelor activități.
Obiective de învățare:
Identificarea și recunoașterea competențelor cheie din cadrul
proiectului SCRIPT
Număr de participanți: 1-20
Durată: 10-15 minute
Materiale: tabel de competențe cheie, competențe cheie și exemple de
subcategorii tipărite pe carduri individuale din hârtie
Exercițiul:
Pasul 1: Plasați competențele cheie pe o parte și subcategoriile în
grămadă pe cealaltă parte.
Pasul 2: Cereți participanților să aloce fiecare subcategorie
competenței cheie corespunzătoare.
Pasul 3: Folosiți tabelul cu răspunsurile pentru a verifica dacă
răspunsurile sunt corecte.
NB: Moderatorul poate alege să împartă participanții în grupuri mici
pentru a se asigura că toți aceștia au posibilitatea de a fi pe deplin
activi în joc.
.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Competențe
generice bazate pe
muncă

Lucrul în
echipă

Soluționarea
problemelor

Autogestionare

Posibile
subdiviziuni
Respectarea opiniilor celorlalți
Preluarea rolului de conducere
Înțelegerea feedback-ului constructiv
Obținerea și primirea de feedback
Lucrul cu parteneri / clienți externi
Ascultarea altora

Conștientizarea problemei
Atitudine proactivă
Generarea de idei
Definirea obiectivelor sau scopurilor
mplicarea membrilor echipei - gestiunea la zi
Abordare logică
Monitorizare

Finalizarea sarcinilor la
timp
Respectarea termenelor
limită
Utilizarea eficientă a
timpului
Gestionarea jurnalelor

A munci sub
presiune
Utilizarea
„instrumentelor de
organizare”
Prioritizarea
sarcinilor
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE

Împărtășirea
experienței /
Educarea
colegilor

Planificare

Reflecție și
evaluare critică

Abilități didactice
Mentorat de la egal la egal
Crearea schemelor de învățare a muncii sau a
planurilor de lecție
Utilizarea diferitelor metode

Respectarea opiniilor celorlalți
Preluarea rolului de conducere
Înțelegerea feedback-ului constructiv
Obținerea și primirea de feedback
Lucrul cu parteneri / clienți externi
Ascultarea altora

Cunoașterea și înțelegerea căii critice
Utilizarea instrumentelor de planificare (de exemplu,
diagrame Gantt sau software)
Subdiviziunea sarcinilor
Abilitatea de a răspunde la și a schimba planurile în funcție
de evenimente
Aptitudini de cercetare - Colectarea și evaluarea informațiilor
Evaluarea și alocarea resurselor - umane, financiare,
capacități și abilități
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 2: Joc de zaruri
Acest exercițiu îi va ajuta pe participanți să înțeleagă conceptul
de validare și cum funcționează acesta în cadrul diferitelor
tipologii de învățare (formale, non-formale, informale).
Exercițiul va permite participanților, de asemenea, să
experimenteze ei înșiși procesul de validare prin crearea unui
zar și răspunzând la o serie de întrebări care vor descompune
diferitele etape din procesul de validare.
Ideea este că participanții își vor folosi experiența de a face
propriile zaruri ca metaforă a procesului de validare pentru a
răspunde la întrebări. Mai mult, fiecare întrebare va corespunde
unei fețe a zarului, reprezentând gradarea etapelor pentru
procesul de validare.
Obiective de învățare:
• Înțelegerea conceptului de validare
• Înțelegerea și experimentarea diferitelor etape ale procesului
de validare
• Reflectarea asupra validării abilităților și competențelor cheie
din cadrul proiectului SCRIPT
Număr de participanți: 1-20
Durată: 45-60 minute
Materiale: Flipchart, hârtie, foarfece, pixuri, bandă, riglă
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 2: Joc de zaruri
The Exercise:
Pasul 1:
Începeți activitatea cu o discuție n grup despre conceptul de
validare. Fiecare participant este invitat să spună ce înseamnă
cuvântul „validare” pentru ei și să dea exemple de instrumente
de validare în cadrul diferitelor tipologii de învățare. Conduceți
discuția pentru a ajuta grupul să ajungă la o definiție largă, care
acoperă diferitele aspecte ale validării.
Pasul 2:
În funcție de dimensiunea grupului, puteți împărți participanții în
două sau trei grupuri mici. Cereți fiecărui grup să construiască un
zar de hârtie folosind materialele disponibile (hârtie, pixuri, riglă,
foarfece și bandă). Participanții au voie să ceară ajutor dacă
întâmpină dificultăți.
Pasul 3:
Odată ce fiecare grup și-a făcut zarurile de hârtie, ajutați
participanții să reflecteze asupra procesului de realizare, punând
întrebări legate de scopul creării unui zar, materialele necesare,
dacă au nevoie de ajutor de la cineva, dificultățile cu care s-au
confruntat și cum pot dovedi că acum sunt capabili să facă un
zar de hârtie.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 2: Joc de zaruri
Pasul 3:
Cereți fiecărui grup să se gândească la o abilitate pe care ar dori să o
dobândească sau să o îmbunătățească prin participarea lor la proiectul
SCRIPT și să puneți cursanților o serie de întrebări la care trebuie să
răspundă. Rugați participanții să ia în considerare experiența lor în
construirea unui zar ca exemplu de răspuns la întrebări.
Întrebările vor fi următoarele:
1. Alegeți o abilitate pe care doriți să o câștigați / să o îmbunătățiți.
2. Care este scopul obținerii / îmbunătățirii acestei abilități?
3. De ce resurse ai avea nevoie?
4. Cine te-ar putea ajuta?
5. Cu ce obstacole te-ai putea confrunta?
6. Cum ai putea dovedi că ai validat această abilitate?
Activitatea se încheie cu fiecare grup care prezintă procesul de validare
a abilității alese. Ca o concluzie, puteți rezuma diferitele etape ale
procesului de validare.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 2: Joc de zaruri
Exemplu de răspunsuri:

Abilitate

Comunicare

Scop

- A vorbi în
public
- Creșterea
angajabilității

Resurse
materiale

Resurse
umane

- Cărți
- Cursuri
- Sesiune de
instruire

- Profesor
- Lucrător cu
tinerii
- Facilitator

Obstacole

- Barieră
lingvistică
- Lipsa
echipamentulu

Dovada
validării

- Prezentare
verbală
- Interviu de
angajare

NB: Acest exercițiu poate avea loc și cu lucrătorii cu tinerii pentru a putea valida exemplele de
impact pentru proiect.
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Exercițiul 3: Foaie de parcurs
Acest exercițiu va permite participanților să-și identifice și să-și
valideze abilitățile și competențele cheie pe care le-au dobândit /
îmbunătățit pe parcursul programului creându-și propria „Fise de
parcurs”. „Foaia de parcurs” va reprezenta călătoria participanților dea lungul celor patru etape ale Procesului SCRIPT și va include o linie
de pornire, patru opriri și o linie de sosire pe care o vor folosi pentru ași recunoaște abilitățile înainte, în timpul și după program, pentru a-i
ajuta să reflecteze asupra progresului lor.
Obiective de învățare:
· Reflectarea asupra participării în cadrul proiectului
· Identificarea și validarea competențelor cheie
· Măsurarea distanței „parcurse” prin diferite etape
Număr de participanți: 1-20
Durată: 30-40 minute
Materiale: hârtie, pixuri, tabele cu competențele cheie
Exercițiul:
Pasul 1: Dați o hârtie fiecărui participant și rugați-i să deseneze un
drum cu o linie de plecare, patru opriri și o linie de finalizare. Rugați-i
să stabilească abilitățile pe care ei cred că le-au avut deja când au
început programul și să le scrie deasupra liniei de pornire.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 3: Foaie de parcurs
Pasul 2: Cereți participanților să se gândească la cele patru etape
diferite ale proiectului și la diferitele activități desfășurate. Dați-le
tabelul de competențe cheie și rugați-i să identifice abilitățile pe care
consideră că le-au dezvoltat sau perfecționat pentru fiecare etapă și
scrieți-le deasupra opririi corespunzătoare. Aceeași abilitate poate fi
aleasă de mai multe ori dacă participantul a recunoscut o
îmbunătățire vizibilă în cadrul diverselor etape.
Pasul 3: Pentru a-și rezuma călătoria în cadrul SCRIPT, rugați
participanții să scrie câteva cuvinte deasupra liniei de sosire pentru
a-și exprima sentimentele cu privire la participarea lor globală în
proiect, dezvoltarea abilităților lor și beneficiile metodologiei. Ca o
concluzie, participanții își pot prezenta restului grupului, propria
„Foaie de parcurs”.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 4: Arborele competențelor
Acest exercițiu îi va ajuta pe participanți să înțeleagă competențele
cheie pe care metodologia SCRIPT își propune să le îmbunătățească,
precum și să le permită să identifice și să valideze abilitățile și
competențele cheie pe care le-au dobândit / îmbunătățit pe parcursul
programului. Arborele va fi un instrument de autoevaluare pe care
participanții îl vor folosi pentru a-și evalua corect abilitățile înainte și
după proiect. Acesta le va oferi o viziune clară asupra dezvoltării
abilităților lor, subliniindu-le, astfel, progresul. Participanții vor folosi
un prim arbore pentru a-și determina nivelul pentru fiecare
competență la începutul proiectului, pe care apoi să-l reconsidere la
finalul procesului cu un al doilea arbore, pentru a compara diferențele
și pentru a vedea modul în care au beneficiat de metodologie.
Obiective de învățare:
· Identificarea și validarea competențelor cheie din cadrul SCRIPT
· Evaluarea dezvoltării abilităților pe parcursul proiectului
· Reflectarea asupra avantajelor metodologiei
Număr de participanți: 1-20
Durată: 20-25 minute sau două sesiuni de 10-15 minute
Materiale: imaginea arborelui, competențele cheie tipărite,
lipici/bandă
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 4: Arborele competențelor
Exercițiul:
Vă rugăm să rețineți că acest exercițiu poate avea loc într-o singură
sesiune sau împărțit în două sesiuni (la începutul și sfârșitul
procesului).
Pasul 1:
Oferiți fiecărui participant imaginea unui copac și diferite abilități
tipărite pe bucăți de hârtie individuale. Rugați-i să plaseze fiecare
abilitate în copac, de jos în sus, în funcție de nivelul pe care au
considerat că l-au avut când au început programul. Cu cât cred că
sunt mai pricepuți, cu atât plasează mai sus abilitatea în copac.
Dacă decideți să împărțiți acest exercițiu în două ședințe, rugați
participanții să își scrie numele și adunați toți copacii pentru a-i păstra
pentru când veți desfășura restul activității.
Pasul 2:
Dați fiecărui participant o a doua imagine a copacului cu aceleași
abilități și rugați-i să repete prima activitate, dar de data aceasta, să
plaseze abilitățile în funcție de nivelul pe care consideră că l-au atins
după terminarea programului.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 4: Arborele competențelor
Pasul 3:
Dacă activitatea este împărțită în două ședințe, dați primul copac
înapoi participanților. Rugați-i să aloce câteva minute pentru a
compara individual ambii copaci, să observe diferențele dintre aceștia
și să se gândească la modul în care și-au dezvoltat abilitățile prin
participarea la program. Ulterior, cursanții își pot împărtăși copacii cu
alți participanți pentru a observa asemănările și diferențele în
dezvoltarea abilităților lor, precum și a discuta despre cum se simt cu
ceea ce au realizat.
Exemple de imagini de copaci:
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 5: Jocul validării

Jocul Validării va permite participanților să identifice și să valideze
abilitățile și competențele cheie pe care le-au dobândit prin participarea
la program. Fiecare participant va primi o casetă a competențelor cu
patru compartimente care vor reprezenta principalele competențe
cheie pe care SCRIPT își propune să le îmbunătățească:
• Abilități sociale și civice
• Simțul inițiativei
• Abilități de a învăța să înveți
• Competențe digitale
Caseta cu competențe va reprezenta un instrument de autoevaluare pe
care participanții îl vor folosi pentru a-și evalua și valida în mod corect
abilitățile înainte și pe tot parcursul proiectului. Participanții vor utiliza o
primă casetă de competențe pentru a-și determina nivelul de abilități al
fiecărei competențe, la începutul proiectului. Tabloul jocului de validare
va fi format din patru săli care vor simboliza diferitele etape ale
Programului SCRIPT: Generarea materialului, Performanță, Înregistrare
și repetare și Finalul procesului.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 5: Jocul validării

Participanții vor trece prin fiecare cameră și își vor evalua abilitățile în
etape diferite, ascultând declarațiile și completând o a doua căsuță cu
competențe. Declarațiile vor fi exemple de situații și atitudini din
timpul programului care vor corespunde abilităților specifice fiecărei
competențe cheie SCRIPT. Participanții vor trebui să răspundă
alegând un anumit număr de „simboluri ale etapelor” care vor
determina nivelul abilității lor pe o scară de la unu la zece.
„Simbolurile etapelor” vor fi icoane (de ex. microfon, scenariu etc.)
reprezentând toate abilitățile pe care participanții le vor valida pentru
o etapă. Acest lucru le va oferi o viziune clară a dezvoltării abilităților
lor pentru fiecare etapă, subliniind astfel progresul acestora.
Obiective de învățare:
·Reflectarea asupra participării la program
·Identificarea și validarea competențelor cheie din cadrul SCRIPT
·Cuantificarea distanței „parcurse” prin diferitele etape
Număr de participanți: 3-20
Durată: 50-60 minute
Materiale: Tabloul jocului de validare, Declarații, Cutiile cu
competențe, Simbolurile etapelor
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 5: Jocul validării
Exercițiul:
Vă rugăm să rețineți că puteți începe acest exercițiu la începutul
programului și să-l efectuați progresiv, realizând o evaluare a
abilităților la sfârșitul fiecărei etape.
Pasul 1:
Începeți activitatea solicitând participanților să-și evalueze nivelul
abilităților de la începutul programului. Fiecare participant va avea o
casetă mică împărțită în patru compartimente care vor corespunde
uneia dintre competențele cheie SCRIPT. Participanții vor trebui să
umple fiecare compartiment cu un număr de bile (1-10) care să
reprezinte nivelul pe care consideră că îl au pentru fiecare competență.
Pasul 2:
Dați participanților o altă casetă cu competențe și rugați-i să înceapă în
etapa de „Generare a materialului”. Un participant se va oferi voluntar
să citească declarațiile. Pentru fiecare declarație, participanții vor
spune cât de mult sunt de acord cu declarația, alegând numărul
potrivit de simboluri pentru etape (1-10), evaluând astfel nivelul
abilității lor.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 5: Jocul validării
Exemplu de declarații:
„Am participat activ la crearea poveștii”, „Am putut asculta
opiniile altor persoane” etc.
Pasul 3:
Înainte de a trece la următoarea etapă, participanții vor
participa la o rundă de trăsnet. „Runda fulger” constă în
afirmații legate de abilități generale care nu se aplică în nicio
etapă în mod special. Scopul declarațiilor fulger este același
ca și pentru celelalte.
Pasul 4:
Odată ce participanții au trecut prin toate etapele, cereți-le
să acorde câteva minute pentru a-și compara individual cele
două căsuțe cu competențe, să observe diferențele dintre
acestea și să se gândească cum și-au dezvoltat abilitățile și au
câștigat altele noi participând la program. Aceștia își pot
împărtăși ulterior casetele cu alți participanți pentru a
observa asemănările și diferențele în dezvoltarea abilităților
lor, precum și pentru a discuta despre cum se simt cu ceea ce
au obținut.
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EXERCIȚII ȘI
INSTRUMENTE
Exercițiul 5: Jocul validării
Schița jocului:

