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METODE NON-FORMALE ÎN INSTITUŢIILE DE ORDINE ŞI
SIGURANŢĂ PUBLICĂ
Alina Ciobanu*,
Silviu Cobzaru**
Introducere
Practicile de formare profesională prin metode non-formale sunt modalităţi de
intervenţie utilizate de angajatori în scopul abordării nevoilor concrete de formare
ale angajaţilor. Acestea constau în activităţi de învăţare specifice, planificate
şi autocontrolate care se desfăşoară în afara instituţiilor tradiţionale de formare
profesională, ca de exemplu, activităţile organizate la locul de muncă.
Proiectul Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională
continuă în sistemul de ordine şi siguranţă publică/Forming, Partnering,
Enforcing and Performing, implementat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
în parteneriat cu Serviciul de Investigaţii Criminale al Landului MecklenburgVorpommern din Germania (LKA MV), Biroul Federal de Investigaţii Criminale
din Austria (.BK), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din România (I.S.E.) şi
European Consulting Group din Germania (ECG), finanţat prin Programul
ERASMUS+ al Comisiei Europene, a oferit instituţiilor din domeniul ordinii şi
siguranţei publice cadrul necesar pentru identificarea şi împărtăşirea practicilor
utilizate în domeniul formării non-formale, analiza nevoilor de pregătire a
personalului prin metode non-formale.
Analiza nevoilor de formare
Pentru a determina nevoile de formare profesională ale unei categorii de angajaţi
care lucrează în acelaşi domeniu de activitate, dar în instituţii şi ţări diferite, în
cadrul proiectului a fost aleasă analiza utilizatorului care intră în contact cu
participanţii şi formatorii potenţiali implicaţi în procesul de formare la locul de
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muncă. Analiza nevoilor de formare a fost realizată la nivelul instituţiilor din
sistemul de ordine şi siguranţă publică din România, Austria şi Germania,
partenere în proiect.
Cele mai importante aspecte ale acestei analize comune a nevoilor de formare
sunt prezentate în cele ce urmează.
 Perspectiva beneficiarilor formării asupra experienţei anterioare,
motivării şi relevanţei participării la învăţarea la locul de muncă
Formarea profesională organizată de către angajator şi pregătirea de
specialitate în cadrul unităţii sunt cele mai răspândite practici, urmate de
lucrul în echipe multidisciplinare şi tutela în vederea definitivării în profesie.
Rotaţia personalului este o practică rară, în timp ce mentoratul este chiar mai
rară. Factorii motivaţionali ai împlinirii individuale, cum ar fi sentimentul că
mai sunt lucruri de învăţat pentru a performa la cel mai înalt nivel şi dorinţa de
a dobândi cunoştinţe noi despre profesia lor, sunt mult mai puternici decât
împărtăşirea colegială a expertizei. Motivaţia externă, cum ar fi obligaţia, a
fost, de asemenea, menţionată de un procent semnificativ de respondenţi
(circa un sfert). Experienţa învăţării la locul de muncă este la fel de importantă
sau chiar mai importantă decât experienţa învăţării într-un program de formare
profesională.
 Condiţii instituţionale pentru furnizarea de formare la locul de
muncă
Formarea/mentoratul/activităţile de sprijin al învăţării trebuie să fie obligatorii
pentru fiecare angajat cu experienţă relevantă în muncă. Formarea la locul de
muncă poate fi realizată şi de către cei care se oferă în mod voluntar să facă
acest lucru şi participă la un program de formare profesională special proiectat
pentru acest rol. Voluntariatul pentru rolul de facilitator al învăţării, fără formare
profesională adecvată, este situaţia cel mai puţin dorită.
Timpul alocat săptămânal pentru realizarea activităţilor de facilitare a învăţării
pentru colegi este, de obicei, de peste 8 ore/săptămână sau 1-2 ore/săptămână.
Perioadele de 3-5 ore/ săptămână şi 6-8 ore/săptămână sunt mai puţin întâlnite.
Pentru circa o jumătate dintre respondenţi, rolul de tutore/mentor/facilitator al
învăţării a fost preluat fără să fi participat anterior la formare specializată.
Procedurile respectate în activitatea desfăşurată ca tutore/mentor/facilitator
al învăţării pentru colegi sunt percepute ca utile de mai mult de jumătate
dintre cei care au participat la sondaj. În acelaşi timp, un sfert dintre ei au

124

AGENDA EDUCAŢIEI

afirmat că deseori au avut sentimentul că aceste proceduri împiedică activitatea
de susţinere a învăţării.
Oferirea de formare profesională la locul de muncă ar trebui să fie stimulată
prin acordarea unui pachet de beneficii (circa o jumătate dintre respondenţi),
remunerare (circa o treime) şi ar trebui să fie inclusă în fişa postului fiecărui
angajat cu experienţă (circa un sfert). Opţiunea de a atribui rolul de facilitator
al învăţării unui fost angajat/pensionar trebuie să fie abordată cu prudenţă, şi
doar dacă aceştia au beneficiat de formare.
 Condiţionalităţi individuale privind participarea la formarea
profesională a facilitatorilor de învăţare
Învăţarea şi propria dezvoltare prin învăţarea altor persoane, obligaţia sau
plăcerea de a-i învăţa pe alţii par să fie factori motivaţionali mai puternici decât
sentimentul de utilitate, mai buna înţelegere a ceea ce funcţionează bine şi
ce trebuie să fie îmbunătăţit în profesia lor. Un facilitator al învăţării ar trebui să
urmeze un program specializat de formare profesională înainte de a exercita
acest rol.
Există un interes necondiţionat larg răspândit în a participa la un program de
formare profesională, antrenat pur şi simplu de plăcerea de a-şi împărtăşi
experienţa, dar există şi opinia că o remuneraţie suplimentară ar fi un stimulent
atractiv pentru a participa la un program de formare profesională pentru a
deveni tutore/mentor/facilitator de învăţare.
 Perspective pentru proiectarea şi furnizarea programului de formare
profesională
Cele mai de dorit atribute ale facilitatorilor de învăţare sunt capacitatea de a
explica într-un mod clar şi structurat, profesionalismul, comunicarea eficientă
şi capacitatea de a utiliza metode interactive de formare profesională. Aceste
rezultate demonstrează nevoia de competenţe pedagogice, competenţe
comunicaţionale şi interactive, care sunt cuplate cu experienţă relevantă întrun domeniu profesional. Utilizarea tehnologiei, abilitatea de a-i asculta pe
ceilalţi şi de a arăta că le pasă sunt considerate atribute marginale, aproximativ
o zecime dintre respondenţi optând pentru aceste variante. În concluzie,
experienţa profesională, dorinţa de a participa împreună cu alţi colegi la diferite
activităţi de formare profesională şi competenţa (pedagogică) de a realiza
transferul de cunoştinţe într-o limbă înţeleasă de colegi sunt cei 3 MARI
FACTORI, care contribuie în mod interdependent la facilitarea cu succes a
învăţării la locul de muncă.
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Pentru dezvoltarea competenţelor sus-menţionate, în conţinutul formării ar
trebui să fie incluse în mod obligatoriu utilizarea metodelor inovative de predare
şi comunicarea eficientă în formarea profesională a adultului. Acestea sunt
urmate de teme cum ar fi evaluarea nevoilor de formare profesională, strategii
de evaluare a învăţării la locul de muncă, tehnici de consiliere şi coaching în
învăţare, învăţarea în grup. Personalizarea instruirii şi utilizarea platformelor
de învăţare online au fost considerate la fel de necesare de către puţin peste
un sfert, în timp ce interculturalitatea şi diversitatea culturală par a fi de
importanţă minimă. Mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră
observarea activităţii unor colegi mai experimentaţi, solicitarea ajutorului
acestora şi pregătirea pentru un examen drept cele mai eficiente abordări ale
învăţării pentru îmbunătăţirea performanţei la locul de muncă. Învăţarea cu sau
de la alţii este considerată ca fiind mai valoroasă decât un proces individual
bazat pe încercări şi erori în soluţionarea problemelor.
Instruirea eficientă la locul de muncă ia forma unor discuţii cu colegii şi studiului
individual pentru mai mult de jumătate dintre respondenţi. Respondenţii preferă
să înveţe observând activitatea altcuiva, vizionând o situaţie reală sau simulată
(un video), ascultând explicaţiile altora, căutând soluţia unei probleme pe
cont propriu. Sesiunile faţă în faţă cu formatorii s-au dovedit a fi tipul cel mai
indicat de formare profesională, urmat de formarea în sistem blended learning.
O platformă e-learning în cadrul organizaţiei lor ar fi o bună alternativă pentru
învăţarea convenţională, dar cu unele rezerve.
Cele mai dorite conţinuturi pentru platforma e-learning (peste o jumătate de
respondenţi) sunt module de formare pe diferite teme profesionale/tehnice;
apoi, filme scurte demonstrative utilizate în scop pedagogic, module de formare
pe teme de dezvoltare personală (comunicare, lucru în echipă,
autocunoaştere), şi module de formare profesională pentru limbi străine,
forumuri de comunicare cu colegii şi chestionare de autoevaluare. Procentul
cel mai redus de respondenţi a indicat modulele de consiliere pentru carieră
ca fiind un conţinut posibil al unei platforme e-learning.
În scopul de a crea cadrul adecvat pentru realizarea învăţării non-formale, un
program de formare pentru facilitatorii de învăţare a fost proiectat şi pilotat în
cadrul proiectului finanţat prin Programul Erasmus+. Programul de formare
este completat de un set de instrumente menite să sprijine facilitatorii de
învăţare în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tutorat, mentorat, rotaţie
pe post şi a altor activităţi de suport pentru învăţare. Instrumentele au scopul
de a îmbunătăţi rezultatele activităţilor desfăşurate de facilitatorii de învăţare
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în demersul lor de a-i sprijini pe colegii cu mai puţină experienţă profesională
într-un anumit domeniu de activitate să îmbunătăţească modul în care
gestionează problemele profesionale, să îşi consolideze capacitatea de
soluţionare a problemelor sau să îşi îmbogăţească cunoştinţele profesionale.
Aceste instrumente au fost proiectate în conformitate cu realizările proiectului,
în special cu rezultatele studiului realizat cu privire la nevoile de instruire a
personalului. Validarea instrumentelor pentru învăţarea non-formală a fost
realizată ca urmare a evaluării acestora de către specialişti în formarea
profesională din cadrul celor trei instituţii din domeniul ordinii şi siguranţei
publice partenere în proiect.
Concluzii şi recomandări
Mai mult de 90% dintre angajaţi consideră că experienţa învăţării non-formale
este la fel sau chiar mai importantă decât experienţa de învăţare în cadrul
unui program de formare formalizat. Discutarea soluţiilor unei probleme cu alţi
colegi, observarea unei alte persoane care arată cum se realizează o activitate,
a unor situaţii reale sau simulate sunt considerate a fi cele mai eficiente
metode de învăţare la locul de muncă. De asemenea, se consideră ca foarte
important rolul tutorelui/mentorului/facilitatorului.
Conştientizarea de către angajaţi a importanţei sprijinirii dezvoltării carierei
personalului prin diferite mijloace poate facilita şi furnizarea de programe
complementare de formare profesională, nu doar din punct de vedere al
conţinutului, ci şi al metodelor utilizate. Aceste forme de instruire trebuie să
aibă ca obiectiv actualizarea competenţelor angajaţilor în domenii speciale,
dezvoltarea capacităţii lor de a aborda o situaţie deosebită la locul de muncă,
dezvoltarea unor anumite competenţe necesare pentru a realiza activitatea
zilnică sau pentru a stabili reţele profesionale. Prin participarea la programe
personalizate de formare profesională, angajaţii vor putea învăţa în ritmul propriu,
vor avea şansa de a discuta cu mentori, tutori, de a împărtăşi informaţiile cu
colegii oricând simt această nevoie sau de a învăţa folosind metoda pe care o
preferă.
Recomandările rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în
domeniul formării profesionale prin metode non-formale în instituţiile de ordine
publică constau într-o serie de măsuri care pot fi întreprinse în domeniul
politicilor de dezvoltare a resurselor umane, după cum urmează:

Revista de Pedagogie • 2017 (1) • LXV

127

 Identificarea nevoilor de formare profesională pentru asigurarea
unei formări eficiente şi utile
Acest obiectiv poate fi atins prin realizarea de anchete organizaţionale periodice,
bazate pe un chestionar individual adresat angajatului, discuţii individuale
între manager şi angajaţi şi focus-grupuri cu angajaţii, menite să identifice
nevoile de formare.
 Organizarea proceselor de formare non-formală
Primul pas către implementarea unui sistem eficient de formare non-formală
ar fi crearea cadrului instituţional necesar pentru ca angajaţii cu experienţă să
lucreze cu cei mai puţin experimentaţi într-un anumit domeniu de activitate şi
să îşi împărtăşească experienţa, urmată de implicarea actorilor-cheie cu
roluri clar definite în activităţile de formare şi a instituţiilor-cheie.
 Promovarea culturii învăţării non-formale în cadrul organizaţiei
Acest deziderat poate fi atins în primul rând prin promovarea şi prezentarea
programelor de formare într-un mod accesibil, care să permită angajaţilor să
aleagă din mai multe alternative în funcţie de nevoile individuale. Alegerea
celor mai potrivite conţinuturi ale programelor de formare în relaţie cu situaţiile
întâmpinate de angajaţi la locul de muncă şi în concordanţă cu nevoile de
formare ale acestora este, de asemenea, o măsură importantă subsumată
acestui obiectiv. O altă măsură poate fi motivarea angajaţilor cu experienţă să
devină mentori/supervizori/tutori.
 Sprijinirea abordărilor inovative şi a metodelor interactive de
formare
Acest obiectiv poate fi realizat prin alegerea metodelor şi instrumentelor de
formare în funcţie de scopul urmărit prin activitatea de formare, spre exemplu:
specializarea personalului, învăţarea unor modalităţi concrete de intervenţie în
anumite situaţii, promovarea personalului sau dezvoltarea abilităţilor de
leadership şi utilizarea unor metode inovative de învăţare, spre exemplu:
simularea, rotaţia personalului, lucrul în echipe multidisciplinare, studiul de
caz, învăţarea bazată pe probleme, scenarii, învăţarea cu ajutorul platformelor
online etc.

