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Prefață
Prezentul ghid de pilotare a fost realizat în cadrul proiectului MenACE ‘Mental
Health, Aging and Palliative Care in European Prisons’ (Sănătate mintală, Îmbătrânire și
Îngrijire Paliativă în Penitenciarele Europene) cu scopul sprijinirii partenerilor de proiect
în implementarea proiectului-pilot pentru următoarele rezultate:
•
•
•

Curriculum și programa de instruire MenACE (Rezultatul 2)
Curs multimedia de instruire (E-learning) (Rezultatul 3)
Curs de formare a formatorilor (Rezultatul 4).

Ghidul pilotare a fost întocmit pe baza diferitelor secțiuni din aplicația depusă și pe
răspunsul colectat de la parteneri pe durata întâlnirilor transnaționale de proiect (atât față
în față cât și online).
Ghidul este împărțit în patru părți: secțiunile I, II și III prezintă, în detaliu, procesul
de elaborare și cerințele Rezultatelor 2, 3 și 4, în timp ce secțiunea IV este dedicată
descrierii și planificării implementării pilot a acestor trei rezultate.
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I. Curriculum și programa de instruire MenACE
(O2)
Așa cum se explică în aplicația depusă, acest rezultat constă într-un material de
curs cuprinzător și structurat care va acoperi nevoile curente și viitoare ale personalului
penitenciarelor în trei zone cheie ale învățării: (i) sănătatea mintală și prevenirea
suicidului; (ii) geriatrie; și (iii) îngrijire paliativă în penitenciar.
În conformitate cu aplicația, rezultatul a fost structurat în jurul următoarelor
activități:
-

O2/A1. Dezvoltarea instrumentelor de pregătire;
O2/A2. Elaborarea cursului de instruire în sănătate mintală și
prevenirea suicidului;
O2/A3. Dezvoltarea cursului de pregătire în geriatrie în penitenciare;
O2/A4. Dezvoltarea cursului de pregătire în îngrijire paliativă în
penitenciare;
O2/A5. Implementare proiect-pilot și ajustare (tratată la secțiunea IV din
acest raport);

Prin urmare, ideea inițială a fost să existe trei cursuri diferite pentru subiectele
supuse analizei. Totuși, după câteva discuții, parteneriatul a decis să proiecteze un curs
complet care integrează cele trei subiecte în module separate, aprofundate, astfel încât
cursanții să poată selecta conținutul de învățare în conformitate cu propriile nevoi. În afară
de acestea, alte module au fost dezvoltate pentru a acoperi subiecte la fel de importante și
corelate acestora, incluzând o privire generală asupra problemelor de sănătate din
penitenciare și bunăstarea personalului.
Diferitele module - sau capitole de module - pot fi în continuare utilizate separat
sau combinate în funcție de obiectivele sau de grupurile țintă ale cursului de pregătire.
Aici, în această secțiune, descriem dezvoltarea curriculumului și programului de
pregătire integrată, evidențiind specificul conceptual al acesteia ce trebuie obținut pentru
a asigura calitatea atât a proiectului cât și a programului-pilot. Activitățile de pilotare și
ajustare sunt explicate în secțiunea VI din acest raport.
Următoarele întrebări au servit drept busolă pentru conceperea programului de
instruire:

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
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Grup țintă

Cine ar trebui să participe la această instruire?

Conținutul cursului

Ce conținut ar trebui dezvoltat și ce ar trebui să includă
resursele?

Rezultate ale
învățării

Ce vor fi capabili participanții să realizeze ca rezultat al
finalizării cursului de pregătire?

Care va fi abordarea pedagogică? Ce metode se vor utiliza, astfel
Abordarea și
încât participanții să întrunească obiectivele de învățare și să
metodele de
învețe conținutul în maniera cea mai eficientă?
pregătire
TABELUL 1 – PROIECTAREA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE: PRINCIPALELE ÎNTREBĂRI

A.

Grup țintă și beneficiari

Prezentul program de instruire a fost conceput pentru toată lumea ce ar putea
beneficia de pe urma pregătirii pe probleme de sănătate mintală, geriatrie și îngrijire
paliativă în penitenciare. Prin urmare, beneficiarii acestuia sunt persoane fizice și
organizații ce răspund de deținuți și, în plus, entități corelate sau care colaborează în
inițiative ce promovează sănătatea deținuților și/sau a personalului.
Specific, principalii utilizatori sunt personalul penitenciarelor și
profesioniștii din domeniul sănătății, ce acoperă o gamă largă de categorii,
responsabilități și niveluri de experiență:
-

-

B.

funcții medii și superioare de conducere (comitet, consilieri juridici,
departament economic, departament de sănătate, logistică și departament
operativ);
gardieni;
personal medical;
personal de reintegrare și educațional;
personal administrativ și asistenți.

Conținutul cursului de instruire

Un program de instruire modular pentru formatori activi și viitori a fost dezvoltat
în conformitate cu cerințele programului de instruire MenACE și cu datele colectate în
urma cercetării.
În mod specific, pe baza revizuirii literaturii de specialitate (Rezultatul 1) și a
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
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experienței partenerilor, s-a întocmit un total de 6 module și 37 capitole. Curriculumul a
fost format ca o serie structurată de module de învățare echilibrate, ce pot fi combinate
flexibil pentru a completa diferite profiluri de competențe inițiale. Modulele și capitolele
sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Modul

Modulul I
Noțiunile de bază privind
sănătatea în penitenciare

Modulul II
Sănătatea mintală în
penitenciar

Modulul III
Geriatrie în penitenciare

Modulul IV

Capitole
Capitolul 1. Introducere: “Sănătatea în penitenciare ține de
sănătatea publică”
Capitolul 2. Principii și standarde în domeniul sănătății în
penitenciare
Capitolul 3. Boli transmisibile
Capitolul 4. Boli netransmisibile
Capitolul 5. Sănătate mintală
Capitolul 6. Sănătate orală
Capitolul 7. Consumul de droguri și servicii privind
drogurile în penitenciare
Capitolul 8. Deținuți cu nevoi speciale
Capitolul 9. Sănătatea femeilor în penitenciare
Capitolul 10. Deținutul în vârstă
Capitolul 1. Introducere
Capitolul 2. Nevoi speciale și provocări
Capitolul 3. Sprijinirea sănătății mintale și a stării de bine în
penitenciare
Capitolul 4. Prevenirea suicidului și a autovătămării
Capitolul 5. Nevoile tinerilor infractori ce țin de sănătatea
mintală
Capitolul 6. Nevoile femeilor încarcerate ce țin de sănătatea
mintală
Capitolul 7. Identificarea problemelor ce țin de sănătatea
mintală în penitenciar: semne și proceduri
Capitolul 8. Asigurarea continuității îngrijirii
Capitolul 1. Îngrijire holistică pentru deținutul în
vârstă
Capitolul 2. Nevoi speciale și provocări
Capitolul 3. Identificarea problemelor ce țin de vârstă în
penitenciar: semne și proceduri
Capitolul 4. Lucrul cu deținuții în vârstă: bune practici
Capitolul 5. Asigurarea continuității îngrijirii
Capitolul 1. Introducere

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
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Îngrijirea paliativă în
penitenciar

Modulul V
Sănătatea și bunăstarea
personalului din penitenciare

Modulul VI
Securitate dinamică

Capitolul 2. Comunicarea și muncă în echipă
Capitolul 3. Nevoile pacienților
Capitolul 4. Primul ajutor în îngrijirea paliativă
Capitolul 5. Stadiu terminal
Capitolul 6. Asigurarea continuității îngrijirii
Capitolul 1. Introducere
Capitolul 2. Locul de muncă stresant
Capitolul 3. Promovarea și conștientizarea sănătății
Capitolul 4. Asistență pentru personal
Capitolul 1. Introducere
Capitolul 2. Elemente ale securității dinamice
Capitolul 3. Sistem de informații și securitate
dinamică
Capitolul 4. Aplicarea conceptelor de securitate
dinamică în sistemul de sănătate din penitenciare

TABELUL 2 – STRUCTURA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE MENACE: MODULE ȘI CAPITOLE

Toate modulele au fost dezvoltate de IPS Innovative Prison Systems, cu excepția
modulului IV privind Îngrijirea paliativă în penitenciare, care a fost conceput de Hospice
Casa Speranței.

C.

Rezultate ale învățării

Pe baza obiectivelor și structurii programului de instruire, s-au întocmit
următoarele rezultate ale învățării:
Până la sfârșitul programului, cursantul va fi capabil să cunoască și să discute
următoarele:
-

D.

De ce sănătatea în penitenciare este parte a sănătății publice;
Bolilor transmisibile și netransmisibile în penitenciare;
Problemele ce țin de sănătatea mintală a deținuților;
Strategii și programe de prevenire a suicidului;
Nevoile specifice de sănătate ale grupurilor vulnerabile în penitenciar;
Populația de deținuți în vârstă și îngrijirea medicală complexă a acestora;
Aspecte ce țin de îngrijirea paliativă și de stadiile terminale;
Conștientizarea și promovarea sănătății și bunăstării personalului.

Abordare și metode de pregătire

Abordarea aleasă a fost învățarea mixtă, care combină mediul digital online cu
metodele tradiționale de predare în sală de curs, pentru a crea un program optim de
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
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pregătire pentru acest public specific. Termenul “mixt” înseamnă că instruirea condusă de
un formator este suplimentată cu mijloace electronice1.
În urma acestei abordări, materialele concepute pentru e-learning pot fi adaptate și
reutilizate de către formatori în sesiunile de la clasă și în atelierele de pregătire,
optimizând eforturile de a concepe și de a produce cursul e-learning. Elementele media,
precum ilustrațiile și diagramele, precum și conținutul textual, pot fi, prin urmare,
reutilizate pentru a crea prezentări pentru formatori și materiale pentru cursanți. De
cealaltă parte, această abordare este mai flexibilă și convenabilă pentru public, din
moment ce cursanții pot accesa conținutul online de oriunde, în orice moment.
Cu privire la metodele și tehnicile de pregătire, s-au ales următoarele pentru a
atinge obiectivele de instruire ale MenACE (prezentate mai sus):

Prezentare
Studiu de caz

Sarcină individuală

Exercițiu de evaluare

Discuție de grup/Sarcină
de grup

Comunitate de practică

Prezentare în grup

Exercițiu e-learning

FIGURA 1 – METODELE ȘI TEHNICILE DE PREDARE UTILIZATE ÎN CADRUL CURSULUI MENACE

În afară de prezentare/prelegere, toate metodele sunt de natură participativă.

1 Bersin

J. (2004). The Blended Learning Book. San Francisco: Pfeiffer.
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Program de instruire multimedia (e-learning)
(O3)

Așa cum s-a menționat mai sus, programul de instruire a fost conceput pentru a fi oferit
într-un format mixt, adică, prin combinarea unui curs e-learning cu sesiuni la clasă.
Cursul e-learning este o adaptare a conținuturilor sesiunii de pregătire la clasă la
un mediu online. Acest rezultat a implicat dezvoltarea unui prototip și a unei versiuni
finale a cursului e-learning, adunând materiale complementare și migrarea datelor către
cursul e-learning.
Rezultatul a fost împărțit în următoarele activități:
-

-

O3/A1. Configurarea Sistemului de management al învățării (LMS):
include definirea funcționalităților, chei de acces, securitate, management de
proiect și monitorizare. LMS va susține acțiunile de pregătire comune de la
distanță: sesiuni online, comunitatea de practică și activități de schimb de
experiență;
O3/A2. Dezvoltarea cursului e-learning și materiale complementare
(prezentări, documente, studii, sarcini, filme și alte resurse pedagogice);
O3/A3. Pilotare și ajustare (tratată la secțiunea IV din acest raport).

A.

Configurarea sistemului de management al învățării

În calitate de organizație parteneră, care conduce acest rezultat, IPS a fost
responsabil pentru configurarea sistemului de management al învățării (LMS).
Munca inițială a rezultat în identificarea, selectarea, configurarea și utilizarea unui
LMS cu sursă deschisă. Configurarea LMS a fost realizată pentru a include funcționalitățile
de mai jos:
•

Calea de învățare;

•

Chat;

•

Forum;

•

Studiu și exerciții;

•

Wiki;

•
•

Organizarea grupurilor (comunități de practică);
Raporturi individuale cursanți.

Atunci când ne-am gândit la un LMS/VLE Open Source (cu sursă deschisă), am luat
în considerare Moodle (moodle.org). Moodle a fost înființat în 2001 și acum deține o
comunitate importantă de urmăritori și de companii care dezvoltă module pentru acesta. În
afară de numeroasele sale beneficii cu privire la posibilitatea de utilizare și la
caracteristicile integrate, Moodle a fost ales în scopurile MenACE din moment ce asigură:
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
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•

Crearea ușoară de conținut educațional, având caracteristici de glisare și
fixare (drag-and-drop) și resurse bine documentate, alături de
îmbunătățiri continue ale posibilității de utilizare;

•

Instalarea ușoară și gratuită pe soluții de găzduire web;

•

Urmărirea rezultatelor utilizatorilor, permițând îmbunătățiri metodologice;

•

Concentrarea de către utilizator asupra învățării, datorită interfeței sale
simple și curate;
Canale de comunicare sincronă și asincronă;

•
•

Multe unelte care permit toate tipurile de învățare (vizuală, auditivă,
practică, jocuri, selecție personal);

•

Capacități extinse de management al documentelor;

•

Flexibilitate ridicată din moment ce poate fi personalizat în orice fel și
adaptat la nevoile individuale.

Odată cu încheierea planului de nevoi și cerințe a fost posibilă lansarea
configurației și setării mediului de învățare online. Din motive sustenabile, soluția a fost
instalată pe serverele IPS, fiind disponibilă la elearning/menace. Apoi, a fost necesară
configurarea uneltei ICT în conformitate cu specificațiile cursului de pregătire, ce s-a realizat
în paralel cu organizarea proiectului-pilot.

B.

Dezvoltarea programului de instruire e-learning

Ulterior, informațiile și conținutul programului de instruire (prezentări,
documente, studii, sarcini, filme și alte resurse pedagogice) au fost încărcate, sesiunile
cursurilor de pregătire și căile de învățare au fost pregătite și grupurile de pregătire
organizate, inclusiv crearea și înregistrarea utilizatorilor.

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
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III. Curs de formare a formatorilor (O4)
Condusă de BSAFE LAB, acest rezultat constă într-un curs de Formare a
formatorilor (Train the trainer) cu scopul de a asigura răspândirea și sustenabilitatea
abordării propuse în timp, din moment ce grupuri diferite de profesioniști vor fi pregătiți
ca formatori și, astfel, vor putea să îi pregătească pe alții.
Următoarele activități au fost prevăzute pentru a oferi acest rezultat:
-

O5/A1. Dezvoltarea unui program de instruire pentru formatori și
facilitatori e-learning;
O5/A2. Pilotarea și ajustarea a cursului de formare a formatorilor
(tratată la secțiunea IV din acest raport).

A.

Dezvoltarea cursului de formare a formatorilor

Un curs complet de formare a formatorilor ‘Train the trainer’ (ToT) a fost dezvoltat
de IPS, pe baza experienței anterioare a partenerului cu programele de instruire a
facilitatorilor și pe baza specificităților programului de instruire MenACE (de exemplu,
caracteristicile grupului țintă). Următorul tabel prezintă structura cursului, acesta
cuprinzând 4 module:

Module
Modulul I
Noțiunile de bază ale
pregătirii

-

-

Modulul II
Metode de
formare

-

Modulul III
Gestionare
comportamentelo
r în grup

-

Conținut
Introducere în pregătirea cursanților adulți
a) Caracteristici și principii ale educării adulților
b) Stiluri de învățare și metode de pregătire
c) Caracteristicile unui formator eficient
Conceperea și dezvoltarea unui program de instruire
a) Ce este modelul de proces ADDIE?
b) Fazele Modelului ADDIE
Metode centrate pe lector
a) Prelegere si explicare
b) Abilitatea de a demonstra
Metode dinamice de instruire
a) Lucru în grup
b) Adresarea de întrebări
c) Discuție
d) Studii de caz
e) Joc de rol
Tipuri de comportament individual
a) Vorbitorul dominator
b) Participantul tăcut-supus
c) Participantul tăcut-puternic

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
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-

d) Expertul
e) Glumețul
f) Recordul depășit
g) Vorbărețul
h) Analistul-gânditor intelectual
Gestionarea problemelor individuale
Ciclul schimbării
Scrierea obiectivelor de învățare
Planificarea unui curs de pregătire și întocmirea unui plan de
lecție
Evaluarea pregătirii

TABELUL 3 – STRUCTURA CURSULUI ToT: MODULE ȘI CAPITOLE

Cursul de pregătire va fi însoțit de un ghid pentru formatorii activi și viitori, ce va
acoperi problemele legate de pedagogie, precum metodologia de pregătire, metode de
evaluare, precum și recomandări practice pentru predare. Acest ghid va sprijini eficient
parteneriatul în dezvoltarea și implementarea programului de pregătire în diferite faze de
proiect.

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.

Pagina 13

Finanțat
de

Acordat de

IV. Activități de pilotare
Cursul de pregătire b-learning (învățare mixtă) și cursul de formare a formatorilor
vor fi implementate ca proiecte-pilot în contextul penitenciarelor, ajustate după colectarea
feedbackului în faza de pilotare. Ambele cursuri vor fi implementate ca proiecte-pilot de
către serviciile de penitenciare din România, Belgia, Portugalia și Norvegia.
Drept etapă stabilită de către parteneriat, activitățile de implementare a
proiectului-pilot se așteaptă a se desfășura între 15 septembrie și 15 ianuarie 2018 (a se
vedea Anexa 3 cu planul de implementare a proiectului-pilot per module pentru formatori
și cursanți).

A.

Roluri şi responsabilităţi

Rolurile și responsabilitățile diferite din cadrul ciclului de testare a proiectului
pilot sunt prezentate în schema și în tabelul de mai jos.
Echipa de conducere
Partener: IPS
I n n o v a t iv e P r i so n
S y s t em s
Parteneri:
Administrațiile
naționale ale
penitenciarelor
(RO, BE, PT și
NO)

Administrator
Echipa de implementare
a proiectului-pilot

Coordonator

Formatori
ori
Cursanți

FIGURA 2 – ECHIPELE DE MANAGEMENT ȘI PILOT

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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Administrator
etc.);
•Încărcarea și/sau ștergerea conținutului și resurselor online;
•Înregistrarea și/sau ștergerea utilizatorilor;
•Rezolvarea problemelor referitoare la cursul e-learning, prin găsirea de
soluții care nu compromit sau dăunează niciuna din părțile implicate;
•Întocmirea manualului de pregătire pentru sesiunile de la clasă (planuri
detaliate de sesiune cu notițele formatorilor, resurse etc.);
•Elaborarea raportului final cu rezultatele la testarea proiectului-pilot.
Coordonator
•Selectarea cursanților și formatorilor pentru înregistrarea pe platforma LMS;
• Coordonarea implicării formatorilor și cursanților la cursuri;
•Pregătirea planului pentru implementarea proiectului-pilot;
•Raportarea problemelor și sugerarea soluțiilor posibile către
administrator (în limba engleză) în șablonul corespunzător.
Formatori
•Participarea la cursul e-learning (toate modulele);
•Participarea la cursul de formare a formatorilor;
•Facilitarea sesiunilor de la clasă;
•Oferirea de feedback cu privire la cursul e-learning și cel de la clasă,
folosind formularele de evaluare.
Cursanți
•Participarea la cursul e-learning (modulele selectate);
•Participarea la sesiunile de la clasă;
•Oferirea de feedback cu privire la cursul e-learning și cel de la clasă,
folosind formularele de evaluare.

FIGURA 3 – ROLURI DETALIATE ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI PILOT

B.

Ciclu pilotare
1.

Selecție și recrutare

Există o serie de specificități care trebuie obținute pentru a asigura calitatea atât a
proiectului cât și a pilotării. Așa cum s-a convenit în parteneriat, un minim de 18
participanți per țară trebuie implicați în cadrul proiectului-pilot pentru O2 (Curriculum și
Program de Pregătire) și un minim de 18 participanți per țară în cadrul proiectului-pilot
pentru O3 (Cursul E-learning).
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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O2 Echipa de
implementare a
proiectului-pilot
O3 Echipa de
implementare a
proiectului-pilot
Total

România

Portugalia

18

18

Belgia

18

Norvegia

18

72

18

18

18

18

72

36

36

36

36

144

TABELUL 4 – NUMĂRUL OBLIGATORIU DE PARTICIPANȚI

Echipa națională pentru
proiectul pilot

În ceea ce privește rolurile și responsabilitățile, fiecare administrație a
penitenciarelor parteneră trebuie să selecteze un Coordonator care va supraveghea
activitățile de implementare a proiectului-pilot la nivel național. Coordonatorul selectează
apoi participanții (minimum 36) care vor forma echipa de implementare a proiectuluipilot, alcătuită dintr-un număr selectat (X) de Formatori și un număr selectat (Y) de
Cursanți. Fiecare partener responsabil trebuie, prin urmare, să completeze Anexa 1
cu informații despre Echipa națională pentru proiectul-pilot.

1 Coordonator
X Formatori
36 Participanți
Y Cursanți

FIGURA 4 – STRUCTURA ECHIPEI NAȚIONALE PENTRU PROIECTUL-PILOT

Participanții trebuie selectați de către administrația penitenciarelor fiecărei
țări, în conformitate cu nevoile și prioritățile acestora și ținând cont de următoarele
criterii:
▪ sunt implicați în inițiativele care promovează sănătatea deținuților și/sau a
personalului;
▪ buna cunoaștere a limbii engleze, având în vedere că programul de instruire
online se va preda în engleză, în scopuri de implementare a proiectului-pilot.

2.

Implementare

Așa cum s-a explicat la secțiunile anterioare, programul de instruire MenACE și
cursul de Formare a Formatorilor vor fi oferite în format b-learning, combinând orele
asincrone și online cu sesiunile sincrone și offline.
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.

Pagina 16

Finanțat
de

Acordat de

Referitor la stabilirea orarului, implementarea proiectului-pilot va începe cu
pregătirea formatorilor, din moment ce aceștia vor fi responsabili pentru facilitarea
sesiunilor de la clasă.

a)

Sesiuni

1

Pregătirea formatorilor

▪
▪

Durata: între 1 și 2 săptămâni;
Loc: La distanță;

▪

Cadru: Pregătirea formatorilor ar trebui să urmeze un cadru comun
al componentelor (a se vedea tabelul 5), cu toate că partenerii sunt încurajați
să ajusteze componentele în funcție de propriile nevoi.
Durată 2
(Ore)
4h

Componente

• Parcurgerea cursului ToT

Format

Metode 3

Asincron
& Online
(1 & 8)

2

3

2h

Xh

• Webinar asupra problemelor
practice & întrebări (cu
administratorul +
coordonatorul)

Sincron
& Online

• Parcurgerea programului de
instruire MenACE

Asincron
& Online

(1 & 5)

(1 & 8)
4

2h

• Comunități
de
practică
Sincron
(sesiuni web cu formatorii din
& Online
alte țări)

(6)

Durata sesiunilor este flexibilă și trebuie ajustată la nevoile naționale și la resursele disponibile.
de pregătire: 1) Prezentare; 2) Studiu de caz; 3) Muncă individuală; 4) Exercițiu de evaluare;
5) Discuție în grup; 6) Comunitatea practicii; 7) Prezentare în grup; 8) Exercițiu e-learning
2

3 Metode

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului,
acesta reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare ce poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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Total

Xh

• Componente multiple
(împărțite în 4 sesiuni)

(1) (5)

Sincron,
Asincron
& Online

(6) (8)

TABELUL 5 – PREGĂTIREA FORMATORILOR: CADRU DE IMPLEMENTARE PROIECT-PILOT

▪

Certificare: La nivelul parteneriatului se vor emite certificate de participare
pentru toți participanții. Diplomele vor fi aprobate de instituțiile partenere.

b)

Pregătirea formatorilor

▪
▪

Durata: între 1 și 2 săptămâni;
Loc: la distanță și în clasă (administrația națională a penitenciarelor);

▪

Cadru: Distribuirea pe ore, formatul și componentele cursului sunt
flexibile, permițând partenerilor să se adapteze mai bine la cursul de
pregătire și la realitatea culturii naționale. Pentru a da un exemplu, un
proiect-pilot de o săptămână (pe baza unui orar part-time) ar putea să
prezinte următorul cadru:

Sesiuni

Componente

Format

Metode

(Ore)

1

2h

1

4h

• Introducere în curs (format,
structură, rezultate ale învățării
Sincron
etc.)
& clasă
• Principale
concepte
și
subiecte acoperite

(1)

• Modulul I – Noțiunile de bază Asincron
privind sănătatea în penitenciare & Online
(1 & 8)

Durata sesiunilor este flexibilă și trebuie ajustată la nevoile naționale și la resursele disponibile.
de pregătire: 1) Prezentare; 2) Studiu de caz; 3) Muncă individuală; 4) Exercițiu de evaluare;
5) Discuție în grup; 6) Comunitatea practicii; 7) Prezentare în grup; 8) Exercițiu e-learning
4

5 Metode

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a
conținutului, acesta reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare ce poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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2

4h

• Modulul II – Sănătatea mintală
în penitenciar

Asincron
& Online
(1 & 8)

3

4h

4

4h

5

4h

• După modulul II, desfășurați o
sesiune de informare cu accent Sincron
pe rezultatele învățării și la & clasă
implicațiile
practice
ale
subiectului

• Modulul V – Sănătatea și
bunăstarea personalului în
penitenciare

Sincron
& Online

• Sesiuni de joc de rol pe
subiectele acoperite în Modulul
V

Sincron
& clasă

(3, 5 &7)

(1 & 8)

(3, 5 &7)
TABELUL 6 - PREGĂTIREA

Total

22h

CURSANȚILOR: CADRU DE IMPLEMENTARE
PROIECT-PILOT

• Componente multiple
(împărțite în 5 sesiuni)

Sicron,
asincron, clasă
& Online
(1, 3, 5, 7 & 8)

▪

Certificare: La nivelul parteneriatului se vor emite certificate de participare
pentru toți participanții. Diplomele vor fi aprobate de instituțiile partenere.

Fiecare Coordonator va întocmi un plan detaliat de sesiune pentru oferirea
cursului b- learning (învățare mixtă), urmărind exemplul prevăzut mai sus,
completând Anexa 2.

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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3.

Evaluare

Aceasta este una din cele mai importante faze ale ciclului de testare a proiectuluipilot. Evaluarea va permite partenerilor să primească feedback cu privire la Rezultatele
MenACE, mai precis, cu referire la relevanța acestuia atât pentru dezvoltarea carierei cât și
pentru îmbunătățire profesională, relevanța pentru organizații, fezabilitatea, utilitatea,
accesibilitatea și calitatea acestuia.
Pe baza acestora, s-au dezvoltat formulare de feedback și Raportul final privind
proiectul-pilot va fi elaborat pe baza rezultatelor obținute.

a)

Sistemul de management al învățării (LMS)
Parametri de evaluare
Ai întâmpinat dificultăți în accesarea instrumentelor?

Accesul la LMS

Ai întâmpinat probleme la autentificare?

Navigarea în LMS

Acest instrument este intuitiv și ușor de înțeles?
Ai întâmpinat dificultăți?

Managementul LMS

Comunicați cu cursanții?
Este util în ceea ce privește accesarea informațiilor și
pregătirea cursului?

Utilitatea
instrumentelor
Flexibilitatea și
transferabilitatea
instrumentului

Instrumentul este flexibil și poate fi transferat către
penitenciare și țări diferite?

Bariere/limite de utilizare

Există vreo barieră privind utilizatorii?
Instrumentul este adaptabil contextului
Adaptabilitate
penitenciarelor și diferitelor domenii de învățare?
TABELUL 7 – PARAMETRII DE EVALUARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ÎNVĂȚĂRII

b)

Cursul de pregătire MenACE și cursul ToT
Parametri de evaluare
Nivel de interes

Subiecte / Conținut

Niveluri de cunoaștere a subiectelor înainte de curs
Utilitatea cunoștințelor dobândite la locul de muncă

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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Echilibru între componenta teoretică și cea practică
Claritatea conținutului
Promovarea exercițiilor pentru cursanți
Nivelul de satisfacție privind întrunirea obiectivelor inițiale
Utilitatea resurselor extra (video, articole și altele)
Durata cursului
Nivelul de cunoaștere a subiectelor după curs
Accesul la platformă
Navigarea în cursul online
Curs e-learning
Calitatea prezentării vizuale a conținutului
Difficultăți / limitări
TABELUL 8 – PARAMETRII DE EVALUARE A CURSULUI DE PREGĂTIRE MENACE ȘI A CURSULUI TOT

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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Anexe
Anexa 1 – Planul de implementare a proiectului-pilot MenACE - Informații pentru echipa
națională pentru proiectul-pilot [fișier Excel atașat]
Anexa 2 – Planul de implementare a proiectului-pilot MenACE - Cadrul de pregătire a
formatorilor [fișier Excel atașat]
Anexa 3 – Planificarea cursului MenACE – Prognoza asupra proiectului-pilot realizată de
formatori și cursanți [fișier Excel atașat]

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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Co-finanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

Persoană de contact
Susana Reis | IPS Innovative Prison Systems
susana.reis@prisonsystems.eu

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o avizare a conținutului, acesta
reflectând doar viziunile autorilor și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ce poate fi
făcută a informațiilor conținute în aceasta.
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