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DESPRE PROIECT
Început în noiembrie 2018, acest proiect Erasmus + KA2
a durat 2 ani, timp în care 5 organizații din 4 țări
europene, toate lideri în domeniile lor, s-au reunit pentru
a crea un nou și unic Program Teatral, bazat pe activități
de învățare referitoare la teatru, multimedia și informale.
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 și centre
comunitare destinate tinerilor.
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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.
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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.
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.
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CUM SE IMPLEMENTEAZĂ
PROGRAMUL SCRIPT

Linii directoare pt organizațiile de tineri
Oricând dezvoltăm un program de formare, începem prin
dezvoltarea unui concept de formare. Putem denumi această
activitate ca reflectarea cu privire la sesiunea de formare. Aceasta
conține structura, conținutul sesiunii de formare, modurile de
organizare a procesului de învățare, dar și strategiile de formare
(acestea includ metodele și mijloacele de formare). Modul de
implementare a formării este, de fapt, reflectarea din spatele
reflectării și la acest aspect fac referire prezentele linii directoare.
Au în vedere asigurarea pentru tineri și organizațiile de tineri (deci,
toți actorii implicați în asigurarea sesiunii de formare) a înțelegerii
referitoare la modul de utilizare a instrumentelor de formare și de
organizare a procesului de învățare. În cadrul programului SCRIPT,
instrumentele de formare sunt:
MANUALUL – O resursă informală de exerciții teatrale și tehnici
multimedia
ME – Un kit de instrumente de autovalidare pentru persoanele
care lucrează cu tinerii
EQUIP – Un modul de formare online pentru persoanele care
lucrează cu tinerii
JOURNEY – Un instrument de evaluarea impactului pentru
practicanții și organizațiile care lucrează cu tinerii
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CUM SE IMPLEMENTEAZĂ
PROGRAMUL SCRIPT

Linii directoare pt organizațiile de tineri
Acestea nu trebuie percepute ca instrumente independente,
într-o anumită fază a procesului, ci mai degrabă, trebuie să fie
privite dintr-o perspectivă a abordării integrate. Cu alte cvinte,
MANUALUL transmite conținutul care va fi implementat pe
durata fiecărei activități de formare, iar cursanții își validează
competențele dobândite pe durata respectivelor activități
specifice prin utilizarea exercițiilor din cadrul unității ME, EQUIP
transmite facilitatorului modalitatea de asigurare a activităților
concrete, iar JOURNEY sprijină facilitatorii pentru efectuarea
etapei de evaluare a procesului, la orice nivel, de la început la
sfârșit.
Iar aceasta ne duce spre organizarea procesului de învățare care
reprezintă responsabilitatea promotorului programului de
formare și poate conține, per total, actori de la diverse niveluri:
organizația, coordonatorul sesiunii de formare, facilitatorul
procesului de învățare (persoana care lucrează cu tinerii) etc. De
fapt, oricine deține un rol în implementarea sesiunii de formare
pentru organizație și sub umbrela organizației. Implementarea
programului SCRIPT trebuie să fie adaptată scopurilor
organizației, nevoilor și specificului grupului țintă, contextului
situațional, resurselor etc.
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PROGRAMUL SCRIPT

Linii directoare pt organizațiile de tineri
Atunci când vă gândiți la implementarea programului SCRIPT
pentru organizația dvs. de tineri și pentru cursanții dvs.,
trebuie să luați în considerare anumite etape și cum să
utilizați instrumentele SCRIPT:
Planificare
o Selectarea activităților de formare din Manual și
planificarea acestora pe baza programului dvs. de formare.
o Deciderea momentului când cursanții își vor valida
competențele și vor utiliza etapa ME pentru a se familiariza
cu modul de sprijinire a cursanților în scopul validării
abilităților lor; selectarea exercițiilor pe care doriți ca aceștia
să le utilizeze
o Consultarea EQUIP cu privire la liniile directoare pentru dvs.
ca facilitator al sesiunii de formare
o Definirea strategiei dvs. de evaluare prin aplicarea liniilor
directoare din cadrul JOURNEY
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CUM SE IMPLEMENTEAZĂ
PROGRAMUL SCRIPT

Linii directoare pt organizațiile de tineri
Asigurare
o Asigurarea activităților de învățare pe care le-ați selectat
din MANUAL. Liniile directoare referitoare la modul de
efectuare a activităților sunt stipulate în MANUAL dar aveți
libertatea de a le adapta pe baza nevoilor dvs. Crearea
planurilor de lecții detaliate pentru activităților dvs. se poate
dovedi de ajutor.
o Dacă ați decis să dublați activitatea de învățare cu o
validare a activității de competențe, utilizați ME pentru a vă
ghida prin proces și pentru selectarea exercițiului adecvat în
scopul validării.
o EQUIP este resursa la care puteți apela oricând pentru
sprijinirea cursanților pe durata activităților de învârstare.
o În funcție de etapa asigurării activității unde vă aflați,
utilizați JOURNEY pentru aplicarea instrumentelor sau
exercițiilor de evaluare adecvate (analiza nevoilor, evaluarea
reperelor de timp, evaluarea formativă)
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PROGRAMUL SCRIPT

Linii directoare pt organizațiile de tineri
Evaluare
o Utilizați JOURNEY pentru efectuarea analizei nevoilor și
pentru evaluarea impactului învățării și procesului de învățare
la nivelul cursantului individual, a persoanei sau organizației
care lucrează cu tinerii.
o JOURNEY vă sprijină, de asemenea, atunci când efectuați
evaluarea formativă care trebuie să aibă loc pe durata fiecărei
activități de învățare.
o ME vă permite să sprijiniți cursanții în cadrul procesului lor
de autoevaluare și de evaluare a competențelor lor
dezvoltate pe durata programului de formare SCRIPT.
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CUM SE IMPLEMENTEAZĂ
PROGRAMUL SCRIPT
Scenariu de implementare
Pre SCRIPT- Pregătire

Citiți toate materialele SCRIPT,
familiarizați-vă cu metodologia
programului.
Dacă sunteți familiarizați cu lucrul cu
teatrul și creativitatea, vă sugerăm să citiți
materialele de mai jos în următoarea
ordine:
MANUAL, EQUIP, JOURNEY, ME
Dacă nu sunteți familiarizați cu lucrul cu
teatrul și creativitatea, vă sugerăm să citiți
materialele de mai jos în următoarea
ordine:
JOURNEY, EQUIP, MANUALUL, ME
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PROGRAMUL SCRIPT
Scenariu de implementare
SCRIPT - SĂPTĂMÂNA 1
PREGĂTIRE
Utilizați EQUIP – Facilitatorul completează
evaluarea nevoilor de bază alături de
participanți.
Facilitatorul se familiarizează din nou cu
Secțiunile
‘Gestionarea Grupurilor’ și ‘Încredere’.
SESIUNI
MANUALUL – Concentrați-vă pe exercițiile din
secțiunile ‘Gestionarea Grupurilor’ și ‘Încredere’.
ME – Alegeți 1 exercițiu de validare cu
participanții, în sesiunea finală a săptămânii,
pentru a reflecta ceea ce s-a învățat în timpul
respectivei săptămâni.
JOURNEY – Facilitatorul utilizează răspunsul
participanților la exercițiile ME și chestionarele
JOURNEY pentru a începe să cuantifice impactul,
urmând sesiunii finale a săptămânii, pentru
asigurarea informațiilor destinate abordării din
săptămâna 2.
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CUM SE IMPLEMENTEAZĂ
PROGRAMUL SCRIPT
Scenariu de implementare
SCRIPT - SĂPTĂMÂNA 2
PREGĂTIRE
Utilizați EQUIP – Facilitatorul se
familiarizează din nou cu Secțiunile de
Comunicare și Înțelegere și Crearea
Conținutului.
SESIUNI
MANUALUL - Concentrați-vă pe exercițiile din
secțiunile ‘Gestionarea Grupurilor’ și‘Comunicare’,
terminând sesiunea finală cu exercițiile din
secțiunea ‘Crearea Conținutului’.
ME – Alegeți 1 exercițiu de autovalidare cu
participanții în sesiunea finală a săptămânii, care
să reflecte învățarea din cadrul săptămânii
respective.
JOURNEY – Facilitatorul utilizează răspunsul
participanților la exercițiile ME și chestionarele
JOURNEY, în vederea continuării cuantificării
impactului, urmând sesiunii finale a săptămânii,
pentru asigurarea informațiilor destinate
abordării din săptămâna 3

IO4 - JOURNEY
CUM SE IMPLEMENTEAZĂ
PROGRAMUL SCRIPT
Scenariu de implementare
SCRIPT - SĂPTĂMÂNA 3
PREGĂTIRE
Utilizați EQUIP – Facilitatorul se
familiarizează din nou cu Secțiunile de
Crearea Conținutului și Înregistrare.
SESIUNI
MANUALUL – Începeți sesiunea cu 1 exercițiu
din secțiunea ‘Gestionarea Grupurilor’, cea mai
mare parte a concentrării fiind pe exercițiile
din secțiunea ‘Crearea Conținutului’.
ME – Alegeți 1 exercițiu de autovalidare cu
participanții, în sesiunea finală a săptămânii,
care să reflecte învățarea din cadrul
săptămânii respective.
JOURNEY – Facilitatorul utilizează răspunsul
participanților la exercițiile ME și chestionarele
JOURNEY, în vederea continuării cuantificării
impactului, urmând sesiunii finale a
săptămânii, pentru asigurarea informațiilor
destinate abordării din săptămâna 4.
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CUM SE IMPLEMENTEAZĂ
PROGRAMUL SCRIPT
Scenariu de implementare
SCRIPT - SĂPTĂMÂNA 4
PREGĂTIRE
Utilizați EQUIP – Facilitatorul se
familiarizează din nou cu orice domenii pe
care le-a identificat (prin utilizarea feedbackului din cadrul secțiunilor ME & JOURNEY) și
în care acesta/participanții săi pot necesita
sprijin extins, în timpul ultimei săptămâni.
SESIUNI
MANUALUL – Începeți sesiunile cu 1 exercițiu din
secțiunea ‘Gestionarea Grupurilor’. Completați
orice exerciții rămase referitoare la dezvoltarea
Pod Play-ului, prin utilizarea secțiunii ‘Crearea
Conținutului’. Această săptămână se va concentra,
în principal, pe înregistrarea Pod Play-ului.
ME – Alegeți 1 sau 2 exerciții de autovalidare cu
participanții, în sesiunea finală a săptămânii, care
să reflecte învățarea din cadrul săptămânii
respective, ca și învățarea din programul SCRIPT
per total.
JOURNEY – Facilitatorul utilizează răspunsul
participanților la exercițiile ME și chestionarele
JOURNEY, în vederea cuantificării impactului
programului SCRIPT per total, urmând sesiunii
finale.
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CE ESTE JOURNEY
JOURNEY este un instrument de evaluare și analiză a
impactului pentru specialiștii și organizațiile care lucrează cu
tinerii și care asigură programul SCRIPT. Acest instrument vă
va permite dvs. ca specialist și organizației dvs. să evaluați
eficacitatea generală a programului SCRIPT în ceea ce
privește implementarea, asigurarea și impactul asupra
practicanților, tinerilor care au participat și cadrului de livrare.
Scopul acestui instrument este:
-îmbunătățirea înțelegerii eficacității asigurării programului
de practicant / organizația care lucrează cu tinerii
-îmbunătățirea înțelegerii nevoilor practicantului de a
menține o implicare eficientă și semnificativă.
-de a permite practicantului / organizației să identifice zonele
în care ar putea fi nevoie de o formare suplimentară sau de
sprijinul personalului.
-de a permite cadrului de livrare să evalueze impactul SCRIPT
în raport cu etosul specific, declarația misiunii și obiectivele
rezultate.
-de a permite abordarea asigurării SCRIPT să evolueze
continuu pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale
grupului țintă specific, în vederea asigurării unei implicări
eficiente, incluzive și semnificative.
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CE ESTE EVALUAREA IMPACTULUI
INTRODUCERE
Evaluarea impactului reprezintă mijlocul de a
cuantifica eficacitatea activităților organizaționale și
de a evalua importanța schimbărilor produse de
aceste activități. Evaluarea impactului este strâns
legată de misiune sau de scop și, în acest sens,
străbate organizația care implementează programul
de instruire. Capacitatea de a evalua și articula
impactul reprezintă un mijloc puternic de a
comunica, intern și extern, contribuția activităților la
scopul sau misiunea organizației.
O evaluare a impactului urmărește să stabilească
dacă intervenția a reușit într-un fel și, prin urmare,
merită extinsă în cadrul respectiv. În contextul
proiectului SCRIPT, impactul ar trebui privit ca o
contribuție a intervenției la obiectivul general al
programului SCRIPT.
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Abordări ale evaluării impactului
Abordarea evaluării impactului trebuie să fie aliniată
punctului focal al schimbării dorite, precum și
strategiilor de intervenție utilizate pentru a produce
o astfel de schimbare. Modelul Kirkpatrick este,
probabil, cel mai cunoscut model pentru analizarea și
evaluarea rezultatelor programelor de instruire și
educaționale. Acesta ține cont de orice stil de
formare, atât informal cât și formal, pentru a
determina aptitudinea pe baza criteriilor de la patru
niveluri.
Nivelul 1 Reacția măsoară modul în care participanții
reacționează la sesiunea de instruire (de exemplu,
satisfacție?). Nivelul 2 Învățarea analizează dacă au
înțeles cu adevărat cursul (de exemplu, sporirea
cunoștințelor, a abilităților sau a experienței?). Nivelul
3 Comportamentul analizează dacă aceștia utilizează
ceea ce au învățat în timpul sesiunilor de curs (de
exemplu, schimbarea comportamentelor?), Iar
Nivelul 4 Rezultatele determină dacă materialul a
avut un impact pozitiv asupra afacerii / organizației.
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CE ESTE EVALUAREA IMPACTULUI
Abordări ale evaluării impactului
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Analiza nevoilor
Evaluarea nevoilor reprezintă un proces sistematic
pentru determinarea și soluționarea nevoilor grupului
țintă în cadrul oricărui program de învățare sau
educațional. Analiza nevoilor este, de asemenea, o
etapă cheie în planificarea programului, așadar este
esențial ca înainte de orice implementare a
programului SCRIPT, nevoile de învățare ale grupului
țintă să fie abordate și identificate corespunzător, iar
programul să fie adaptat pentru livrare în contextul
specific.
În cadrul programului SCRIPT, evaluarea nevoilor
poate fi privită și ca un exercițiu de reflecție, în care
toți actorii implicați în proces (cursanți, lucrători cu
tinerii, organizații etc.) reflectă, identifică și definesc
propriile obiective de învățare pentru program.
Aceasta este o activitate care poate fi desfășurată cu
participanții înainte de începerea implementării
programului SCRIPT.
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Exercițiu de reflectare Journey
Durata recomandată
- 10 minute pentru introducere
- 1 oră de lucru în grup
- 30 minute prezentare
- 20 minute feedback
Materiale și resurse necesare
- Laptop sau PC
- Video proiector
- Flipchart
- Markere
Obiective
- Reflectarea asupra modului în care se desfășoară învățarea în cadrul
programului SCRIPT.
- Identificarea și definirea rezultatelor potențiale de învățare pentru programul
SCRIPT.
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Exercițiu de reflectare Journey
Metodologie
- Introducere: Prezentați participanților ideea de rezultate ale învățării.
Acest scurt filmuleț ar putea fi o modalitate bună de a introduce
tema, dar nu ezitați să folosiți orice altă resursă. Subliniați că
filmulețul este doar un exemplu care ilustrează modul în care putem
defini rezultatele învățării, dar scopul acestei activități nu este să
privim rezultatele învățării dintr-o perspectivă didactică, ci să
reflectăm asupra a ceea ce învățăm în programul SCRIPT
- Lucrul în grup: Împărțiți participanții în grupuri mici (cel mult 5
persoane). Distribuiți-le flipchart-uri și markere. Cereți-le să se
gândească la modul în care se desfășoară învățarea în programul
SCRIPT: a) Ce, cum și când învățăm?, b) Ce schimbă SCRIPT în ceea ce
privește învățarea la nivelul tinerilor, al practicantului individual, al
organizației?, Încurajați participanții să-și transforme ideile lor de
brainstorming în rezultate ale învățării. Cum ar arăta rezultatele
învățării SCRIPT din perspectiva lor?
- Prezentare: Fiecare grup își prezintă ideile / rezultatele învățării.
Încurajați interacțiunea și întrebările în timpul prezentărilor.

IO4 - JOURNEY
CE ESTE EVALUAREA IMPACTULUI
Exercițiu de reflectare Journey

Evaluare
Feedback prietenos din partea formatorilor și colegilor. Rugați
participanții să spună cum s-au simțit realizând această activitate și ce
au învățat în urma acestui exercițiu. Luați câteva notițe / cereți
participanților să ia notițe, dacă este posibil
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Reacții: în ce sens le-a plăcut
participanților programul SCRIPT?
Cum s-au simțit?
Acest nivel evaluează modul în care cursanții reacționează la
programul de formare, punând întrebări menite să identifice gândurile
imediate ale participanților. Întrebările vor indica dacă participanții sau bucurat de experiența lor și dacă au considerat că programul este
util în vreun fel pentru ei. Această formă specifică de evaluare este
denumită de obicei „fișă cu zâmbet”.
Așa cum a subliniat Kirkpatrick, fiecare program trebuie evaluat la
acest nivel pentru a ajuta la îmbunătățirea implementării viitoare. În
plus, răspunsurile participanților sunt esențiale pentru a determina cât
de implicați vor fi în învățarea următorului nivel. Chiar dacă o reacție
optimistă nu asigură învățarea, una defavorabilă face, cu siguranță,
mai puțin probabil ca utilizatorul să acorde atenție instruirii.
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Reacții: în ce sens le-a plăcut
participanților programul SCRIPT?
Cum s-au simțit?
Sugestii & recomandări
-Se poate face imediat după o activitate de învățare.
-Încercați să obțineți răspunsuri și feedback sincer.
-Încurajați comentariile scrise.
-Când este posibil, stabiliți interviuri sau chestionare în urma instruirii.
Exercițiu
Utilizați o scală Likert sub forma unei fișe cu zâmbet pentru a
înregistra reacțiile participanților la activitățile de învățare. Întrebările
de mai jos pot fi utilizate ca ghid, dar facilitatorii sunt liberi să
identifice alte întrebări care se potrivesc cel mai bine activităților de
învățare SCRIPT.
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Reacții: în ce sens le-a plăcut
participanților programul SCRIPT?
Cum s-au simțit?
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Învățare: ce au învățat tinerii din
programul SCRIPT?
Ce abilități au dobândit și/sau și-au
dezvoltat?

Acest nivel se concentrează pe cuantificarea a ceea ce tinerii au
învățat și nu au învățat. De asemenea, măsoară ceea ce cred că vor
putea face diferit ca rezultat, cât de încrezători sunt că pot face
acest lucru și cât sunt de motivați să facă schimbări. Aceasta
demonstrează modul în care programul le-a dezvoltat abilitățile,
atitudinile și cunoștințele, precum și încrederea și angajamentul.
Pentru a cuantifica cât de mult au învățat cursanții dvs., începeți
prin a identifica ceea ce doriți să evaluați. Sesiunile de instruire ar
trebui să aibă obiective specifice de învățare, deci faceți din acestea
punctul dvs. de plecare. Puteți măsura învățarea în moduri diferite,
în funcție de obiective. Dar este util să măsurați aceste domenii
atât înainte, cât și după activitățile de învățare.
Autoevaluarea este, de asemenea, un pas important pentru acest
nivel și ar trebui să angajați cursanțiiîn identificarea și evaluarea
propriilor competențe. ME este setul de instrumente de autovalidare SCRIPT pentru tineri care vă poate ajuta în această etapă a
procesului de evaluare.
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Învățare: ce au învățat tinerii din
programul SCRIPT?
Ce abilități au dobândit și/sau și-au
dezvoltat?
Sugestii & recomandări
-Tinerii defavorizați sunt, în multe cazuri, dificil de reimplicat în
procesul de învățare și, de aceea, încrederea și angajamentul
obținut în timpul programului joacă un rol esențial.
-Încrederea și angajamentul cursantului sunt alte două domenii
pe care doriți să le analizați, pe lângă abilitățile și competențele
foarte specifice.
-Se poate realiza un interviu înainte și după evaluare /
autoevaluare pentru a identifica nivelurile de încredere și de
angajament ale cursanților.
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Exercițiu

Învățare: ce au învățat tinerii din
programul SCRIPT?
Ce abilități au dobândit și/sau și-au
dezvoltat?

Încrederea cursanților poate fi definită drept „Am încredere că
pot aplica acest lucru în viața mea de zi cu zi și / sau la locul de
muncă.” Și există mai multe modalități prin care facilitatorii pot
crește încrederea cursanților de a aplica ceea ce au învățat.
Facilitați o discuție despre cum va fi aplicarea noilor abilități
și competențe în situațiile de zi cu zi. Dacă și când sunt
menționate obstacolele anticipate, lucrați în colaborare
pentru ajungerea la soluții.
Includeți o întrebare despre evaluare în formularul de
evaluare a programului, de ex. În ce măsură sunteți sigur că
veți putea aplica ceea ce ați învățat în acest program?
Rugați participanții să își marcheze răspunsurile pe o scară
de 10 puncte de la „deloc încrezători” la „total încrezători”.
Dacă întrebările privitoare la încredere determină scoruri
sub cele standard (în acest exemplu, sub 8), investigați și
aflați motivele. Acest lucru poate fi realizat prin interviuri
individuale, o discuție după sesiune sau un focus grup
formal.
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Învățare: ce au învățat tinerii din
programul SCRIPT?
Ce abilități au dobândit și/sau și-au
dezvoltat?
Pe de altă parte, angajamentul cursantului înseamnă „Sunt
dispus să încerc să aplic în viața mea de zi cu zi ceea ce am
învățat în programul SCRIPT”. Cursanții pot fi, adeseori, siguri că
pot aplica ceea ce au învățat, dar încă nu au intenția de a face
acest lucru. Pot exista o serie de motive pentru aceasta, inclusiv
faptul că noul comportament necesită mai mult efort pentru a
face lucrurile diferit, un sistem de suport inadecvat, lipsa unui
motiv clar pentru a aplica noi cunoștințe etc.
Pregătiți un interviu, discuții individuale sau de grup și
puneți întrebarea În ce măsură sunteți hotărât să încercați
să aplicați ceea ce ați învățat?
Din nou, oferiți o scară de 10 puncte de la „deloc hotărât” la
„total hotărât”. Dacă scorurile indică existența unui
angajament scăzut, este din nou prudent să aflăm motivul.
O scurtătură viabilă pentru această analiză de identificare a
cauzei constă în includerea unei selecții de răspunsuri
pentru cei care au selectat un scor sub 7.
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Învățare: ce au învățat tinerii din
programul SCRIPT?
Ce abilități au dobândit și/sau și-au
dezvoltat?
(Continuarea exercițiului)
Dacă v-ați acordat un scor de 7 sau sub 7, vă rugăm să
răspundeți următoarelor întrebări. Bifați ce vi se aplică.
Angajamentul meu nu este mare, deoarece:
___ Nu am abilitățile necesare.
___ Nu sunt sigur ce se așteaptă de la mine.
___ Am alte priorități mai mari.
___ Nu sunt obligat să fac acest lucru.
___ Nimănui nu-i va păsa dacă chiar fac sau nu.
___ Nu există niciun motiv pentru mine să fac acest lucru.
___ Altele (vă rugăm să explicați): _________________
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IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Cum aplică tinerii ce au învățat în
programul SCRIPT?
Acest nivel va ajuta la a înțelege cât de bine aplică tinerii abilitățile
și cunoștințele dobândite în cadrul programului SCRIPT. De
asemenea, poate indica unde ar putea avea nevoie de ajutor
suplimentar pentru îmbunătățiri. Asigurați-vă că dezvoltați
procese care încurajează, consolidează și răsplătesc schimbările
pozitive ale comportamentului. Dacă un membru al echipei
folosește în mod eficient o nouă abilitate, evidențiați acest lucru și
lăudați-l.
Cuantificarea eficientă a comportamentului este un proces de
lungă durată care ar trebui să dureze săptămâni sau luni după
cursul inițial. Întrebările care trebuie adresate includ:
Au aplicat cursanții ceva din ceea ce au învățat?
Sunt cursanții capabili să predea altora noile cunoștințe,
aptitudini, atitudini dobândite?
Sunt cursanții conștienți că și-au schimbat comportamentul?
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Cum aplică tinerii ce au învățat în
programul SCRIPT?
Unul dintre cele mai bune moduri de a cuantifica
comportamentul este de a efectua observații și interviuri
integrate în situațiile de viață de zi cu zi ale tinerilor. Acestea ar
trebui să-i ajute pe cursanți să reflecte asupra modului în care
comportamentul lor s-a schimbat după participarea la program. A
cere participanților să se auto-analizeze și să-și identifice propriile
zone de schimbare reprezintă o măsurare critică a posibilei
schimbări comportamentale. Este un indicator important al
schimbării.
Atunci când un cursant este rugat să-și compare gândurile cu cele
ale celorlalți, să-și identifice punctele forte și pe cele care pot fi
îmbunătățite și să reflecte asupra ideilor de instruire, răspunsul
său este foarte important. Este puțin probabil ca participanții, care
se luptă să reflecteze asupra acestor lucruri, să observe o
schimbare comportamentală semnificativă. Dacă participanții
oferă reflecții de slabă calitate sau deloc, cu siguranță aceștia nu
se implică în programul de învățare.
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Cum aplică tinerii ce au învățat în
programul SCRIPT?
Sugestii & recomandări
Încurajați cursanții să-și asume propria schimbare de
comportament și ajutați-i să-și identifice zonele propice
schimbării.
Este important să observați că simplul fapt că nu s-a produs
nicio schimbare a comportamentului nu înseamnă că
învățarea a fost ineficientă.
Dacă se evaluează numai comportamentul și se stabilește că
nu s-a produs nicio schimbare de comportament, se poate
presupune în mod incorect că participanții nu au învățat nimic
din program. Prin urmare, reflecția ar trebui încurajată
întotdeauna și legată de reacția și învățarea din etapele
anterioare.
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IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Cum aplică tinerii ce au învățat în
programul SCRIPT?
Exercițiu
Jurnalele de învățare reprezintă unul dintre cele mai puternice
instrumente de auto-reflecție. Acestea îi ajută pe cursanți să
preia controlul asupra învățării lor și să o controleze pe
parcursul acestui proces. Încurajează cursanții să își noteze
reflecțiile după fiecare activitate de învățare din programul
SCRIPT. Următoarele elemente pot face parte dintr-un jurnal
de învățare:
Ce: Cursanții iau notițe scurte despre ceea ce au făcut în
timpul activității de învățare.
De ce: Cursanții iau scurte notițe analitice după finalizarea
activității de învățare. Accentul ar trebui pus pe utilitatea
activității lor de învățare și pe măsurarea rezultatelor
învățării. A ști de ce cineva face ceva îi va ajuta pe
cursanți să treacă de la a un cursant pasiv la a fi un
cursant activ.
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Cum aplică tinerii ce au învățat în
programul SCRIPT?
Exercițiu continuat
Reacție: Cursanții iau scurte notițe cu privire la răspunsul
lor emoțional la activitate: trebuie observat efectul asupra
lor în calitate de cursant. Acest lucru le va permite să-și
construiască o imagine despre sine în calitate de cursant
și de student. Această reflecție permite cursanților să
observe ce și cum le place să învețe: materiile și subiectele
care le plac - și cele care nu le plac atât de mult; indiferent
dacă le plac prelegerile.
Învățare: Cursanții iau scurte notițe despre tot ce cred că
au învățat din activitate. Aceasta este partea în care
cursanții își conștientizează învățarea, ceea ce
îmbunătățește atât cantitatea cât și calitatea învățării lor.
Stabilirea obiectivului: Cursanții iau scurte notițe despre
ceea ce vor face în continuare în ceea ce privește
învățarea lor.

IO4 - JOURNEY
IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?

Considerat, de regula, obiectivul principal al programului,
nivelul patru determină succesul general al programului
SCRIPT în ceea ce privește schimbările la nivelul cursanților, al
practicanților și al organizației în sine, de exemplu:
1) schimbarea mentalității:
co-producție - îmbunătățește abilitățile individuale.
împărtășire și colaborare.
sporirea exprimării personale a participanților.
2) schimbări la nivelul individului, la nivelul interacțiunii, al
contextului:
recunoașterea valorii de a face parte dintr-un proces
artistic.
schimbare atitudinală (atitudini și gânduri ale persoanei
care lucrează cu tinerii).
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Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?

Acestea sunt doar câteva dintre domeniile avute în vedere de
programul SCRIPT în care ar putea fi realizată evaluarea, dar
organizațiile și practicanții care lucrează cu tinerii pot lucra
împreună cu cursanții pentru a identifica alte domenii-cheie în
care se dorește schimbarea și să își stabilească propriile
obiective de învățare (vezi secțiunea anterioară Analiza
nevoilor) pentru a realiza aceste schimbări.
Evaluarea acestui nivel în proces ar trebui să analizeze modul
în care toți actorii implicați în implementarea programului
SCRIPT și-au atins obiectivele propuse prin intermediul
programului de învățare
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Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?

Sugestii & recomandări
Ar trebui discutat cu participanții exact ceea ce se va
cuantifica pe parcursul și după programul de învățare,
astfel încât să știe la ce să se aștepte și să înțeleagă pe
deplin ceea ce se evaluează.
Alocați suficient timp pentru a cuantifica și evalua acest
pas al procesului.
Nu vor exista rezultate finale decât dacă va avea loc o
schimbare pozitivă.
Exercițiu
Participanții la un program de învățare trebuie să
demonstreze în permanență că învățarea lor a prins rădăcini
prezentând schimbări de comportament dovedite în prealabil
în viața de zi cu zi. Prin urmare, evaluările de nivel 4 trebuie să
fie concepute astfel încât să monitorizeze schimbările
comportamentale pe termen lung. Întrebările de mai jos pot fi
utilizate pentru evaluare:
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IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?

Continuarea exercițiului:

În ce măsură programul de învățare a îndeplinit
așteptările?
Cum a avut programul de învățare un impact vizibil
asupra abilităților și competențelor tinerilor?
A existat o îmbunătățire cuantificabilă pentru grupul mai
larg (practicanți din domeniul lucrului cu tinerii,
organizație, alte părți interesate)?
Există vreo nevoie de modificare a programului de
învățare (conținut, asigurarea acestuia, activități etc.)?
Pornind de la întrebările de mai sus, efectuați o analiză SWOT
a modului în care s-a implementat programul SCRIPT și a
schimbărilor pe care le-a adus pentru toți actorii cheie
implicați (tineri, practicanți din domeniul lucrului cu tinerii,
organizații și alte părți interesate), ținând cont de obiectivele
de învățare stabilite înainte de implementarea programului.
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IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?
S - Luați în considerare PUNCTELE FORTE sau pozitive și ce
schimbări pozitive au implicat acestea pentru toți actorii
implicați în program.
W - Luați în considerare PUNCTELE SLABE sau domeniile de
îmbunătățit pentru conținutul sau asigurarea programului.
O - Luați în considerare OPORTUNITĂȚILE - ce resurse aveți
la dispoziție pentru a vă sprijini și ce strategii / acțiuni puteți
pune în aplicare pentru a menține și îmbunătăți
implementarea programului SCRIPT.
T – ASPECTE DE LUAT ÎN CONSIDERARE - Există ceva care
ar putea afecta negativ o implementare viitoare a
programului? Există alte acțiuni pe care trebuie să le faceți
pentru a fi pregătit, de exemplu să obțineți informații
suplimentare / specifice despre cadrul de livrare?
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IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?
Chestionar pentru facilitatori:
Acest chestionar va ajuta persoanele care asigură programul
SCRIPT să reflecteze la următoarele aspecte:
eficacitatea sesiunii de formare în sine și cât de bine ați
fost pregătit să asigurați activitățile de învățare SCRIPT,
cât de eficiente au fost materialele și resursele SCRIPT
per total atunci când le-ați utilizat cu tinerii,
perspectivele facilitatorului asupra a cât de bine au
reacționat tinerii la intervenția SCRIPT, per total
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IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?
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IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?
Chestionar pentru organizațiile de tineri:
Chestionarul va ajuta organizațiile să asigure programul
SCRIPT, prin reflectarea asupra următoarelor aspecte:
eficacitatea programului pentru îndeplinirea obiectivelor
de învățare pentru toți actorii implicați,
domeniile care necesită îmbunătățire pentru asigurarea
activităților din programul SCRIPT
perspective de viitor
pentru implementarea ulterioară a programului și
impactul la toate nivelurile implicate.
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IMPACTUL PROGRAMULUI SCRIPT
Impact organizațional: care sunt rezultatele
finale ale programului SCRIPT și ce schimbări a
presupus acesta?
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CUM SE CUANTIFICĂ IMPACTUL
PROGRAMULUI SCRIPT
Evaluare formativă

În cadrul SCRIPT, evaluarea are loc la diferite niveluri și în
momente cheie, pe durata implementării programului. Avem,
pe de o parte, evaluarea și cuantificarea impactului ca proces
(a se vedea capitolele de mai sus) și evaluarea continuă a
sesiunilor de formare și a activităților de învățare. Aceasta
este ceea ce am putea numi evaluare formativă.
Scopul evaluării formative este de a monitoriza învățarea
cursanților pentru a oferi feedback continuu, care poate fi
folosit de profesor / persoanele care lucrează cu tinerii pentru
a-și îmbunătăți predarea / facilitarea învățării, și de către
cursanții înșiși pentru a-și îmbunătăți învățarea. Mai specific,
evaluarea formativă îi ajută pe cursanți să-și identifice
punctele forte și punctele slabe și să țintească domeniile
asupra cărora trebuie să lucreze.
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Evaluare formativă
Evaluarea formativă este evaluarea pentru învățare și
evaluarea ca învățare. Acest ciclu continuu de feedback și
îmbunătățire face învățarea utilă și eficientă. Cu alte cuvinte,
feedback-ul este utilizat pentru a îmbunătăți învățarea. Nu
înseamnă neapărat a identifica ce s-a făcut bine sau corect. În
schimb, se concentrează asupra oportunităților de
îmbunătățire.
Pentru a susține evaluarea formativă în cadrul livrării SCRIPT,
facilitatorii pot încerca strategiile de evaluare de mai jos.
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Grafice Round Robin
Evaluare formativă
Această strategie implică transmiterea graficelor grupurilor
pentru a evalua înțelegerea. Fiecare grup de 4 sau 5 cursanți
începe cu un grafic și niște markere. Grupul dă un răspuns la o
întrebare deschisă. De asemenea, membrii grupului pot
împărtăși cunoștințele pe care le au pe un subiect abordat în
sesiune. După ce cursanții termină graficul, îl transmit
grupului următor. Odată ce fiecare grup a lucrat la fiecare
grafic, răspunsurile se vor discuta în plen.
Întrebări strategice
Strategiile de interogare pot fi utilizate cu indivizii, grupurile
mici sau cu întregul grup. Strategiile de evaluare formativă
eficiente implică solicitarea cursanților să răspundă la
întrebări de ordin superior, de exemplu „de ce” și „cum”.
Întrebările de ordin superior impun cursanților o gândire mai
aprofundată. Acestea pot ajuta facilitatorul să identifice
nivelul și amploarea înțelegerii cursanților.
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Rezumate în 3 moduri
Evaluare formativă
Ideea de aici este de a utiliza diferite moduri de gândire și de
atenție la detalii. Cursanții pot lucra în grup sau individual.
Pentru a răspunde la o întrebare sau la o întrebare pe subiect,
aceștia vor scrie trei rezumate diferite:
de 10–15 cuvinte.
de 30–50 cuvinte.
de 75–100 cuvinte.
Gândiți-În perechi-Împărtășiți
Aceasta este una dintre numeroasele strategii de evaluare
formativă, simplă de utilizat de către facilitatori. Instructorul
pune o întrebare, iar cursanții își notează răspunsurile.
Cursanții sunt distribuiți în perechi, ulterior, pentru a-și discuta
răspunsurile. Facilitatorii se vor deplasa prin încăpere și vor
asculta diversele discuții. Acest lucru le va permite să obțină o
perspectivă de valoare asupra nivelurilor de înțelegere.
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Evaluare formativă

Numărătoare inversă 3–2–1
Acesta este un adevărat test al învățării relevante și
semnificative. Atunci când cursanții învață ceva ce consideră util,
este probabil să vrea să folosească într-un fel sau altul ceea ce
au învățat. Încheiați ziua în acest mod. Dați cursanților carduri pe
care să scrie sau pot răspunde verbal. Aceștia vor trebui să
răspundă pe trei direcții separate:
3 lucruri pe care nu le știați până acum.
2 lucruri care v-au surprins în legătură cu acest subiect.
1 lucru pe care vreți să începeți să îl faceți cu ajutorul a ceea
ce ați învățat.
De asemenea, le puteți pune diferite tipuri de întrebări. Acestea
sunt sugestii, așa că nu ezitați să formulați întrebări proprii.
Sondaje
Sondajele permit tinerilor să dea răspunsuri rapid și precis. Un
sondaj tăcut este perfect pentru acei tineri „timizi” care au
probleme să vorbească. Acestea sunt, de asemenea, o
modalitate rapidă de a verifica înțelegerea folosind tehnologia
mobilă.
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Bilete de ieșire/intrare
O evaluare formativă simplă, dar eficientă, este biletul de ieșire.
Biletele de ieșire sunt bucăți mici de hârtie sau carduri pe care
cursanții le depun atunci când părăsesc sala. Cursanții notează o
interpretare exactă a ideii principale din spatele lecției predate în
acea zi. Ulterior vor oferi mai multe detalii despre subiect.
Această activitate cu biletele de intrare are loc chiar la începutul
sesiunii.
Lucrări rapide, de un minut
Lucrările de un minut au loc, de regulă, la sfârșitul zilei. Cursanții
pot lucra individual sau în grup. Aceștia trebuie să răspundă în
scris la o scurtă întrebare. Întrebările tipice adresate de
facilitatori se concentrează în jurul:
Ideii principale.
Celui mai surprinzător concept.
Întrebărilor care nu au primit răspuns.
Zonei cele mai confuze din cadrul unui subiect.
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Evaluare formativă

Proiecte de extindere creativă
Cursanții pot crea o gamă largă de proiecte pentru a demonstra
înțelegerea. Proiectele rapide îi ajută să aplice nivelurile
superioare ale Taxonomiei Bloom. Acestea nu trebuie să fie mari
și complicate. Pot dura o zi, o jumătate de zi sau chiar o oră. Iată
câteva idei de extindere pentru proiecte rapide:
Creați un poster sau un colaj care ilustrează subiectul.
·Înregistrați o schiță sau un podcast repetat discutând
subiectele abordate.
Construiți o dioramă despre subiect și creați o narațiune în
spatele acesteia.
Permiteți-le cursanților să își conceapă propriile carduri cu
care să se testeze reciproc.
Discursuri tematice realizate de cursanți pe subiect.

