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1. INTRODUCERE 

Acest raport face parte din proiectul Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep3on for 

Inclusive Educa3onal Needs: Development of Educa3onal Support for Kids.  

F.R.I.E.N.D.E.S.K. este un proiect care a avut ca scop reducerea excluziunii sociale a 

copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani din medii marginalizate prin implementarea 

unui model inovator de educație și îngrijire a copiilor preșcolari (ECEC). Proiectul a 

reușit să creeze și să testeze un sistem inovator în care profesorii, educatorii, asistenții 

sociali și sanitari și voluntarii pot lucra împreună pentru a oferi familiilor copiilor un 

serviciu incluziv și integrat. 

ObiecGvele specifice ale proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K. au fost: 

● Intervenția asupra deprivării culturale și sociale a copiilor și familiilor care trăiesc în 

condiții mai precare din cauza veniturilor scăzute, a imigrației recente, a pierderii 

locului de muncă, a analfabeGsmului, a fragilității mentale, a marginalității 

geografice. Copiii și familiile lor sunt principalii beneficiari ai acestui proiect; 

● îmbunătățirea competențelor profesionale ale profesorilor și educatorilor, ale 

experților și ale personalului școlar prin metodologii și abordări pedagogice 

incluzive; 

● să creeze o "comunitate educaGvă" formată din grădinițe și școli primare, servicii de 

sănătate, spitale și asociații și toți ceilalți actori care se ocupă de drepturile 

copilului, educație și incluziune socială. 

Proiectul a reunit opt organizații partenere cu o experiență îndelungată în domeniul 

incluziunii sociale și al educației copiilor, cu scopul de a crea și testa un sistem integrat 

în care profesorii și experții implicați în sistemele ECEC pot lucra împreună pentru a 

oferi familiilor copiilor un mediu de servicii incluzive și atotcuprinzătoare. 
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2. FISM TOSCANA: SUBIECTUL IMPLEMENTĂRII REZULTATELOR INTELECTUALE 3: 

"Experimentarea Modelului Hub&Spokes al F.R.I.E.N.D.E.S.K.". 

Coordonarea FISM Toscana cu referire la produsul intelectual nr. 3 a fost fundamentală, 

deoarece este o realitate asociaGvă importantă în ceea ce privește contextul 0-6. 

De fapt, Federația este cea mai semnificaGvă realitate agregatoare de pe teritoriul 

național în ceea ce privește lumea paritară a grădinițelor și, de câțiva ani încoace, și a 

serviciilor pentru copilăria Gmpurie 0-3 ani. Acest lucru s-a întâmplat chiar și înainte de 

cea mai recentă așa-numită legislație 0-6, care prevede dezvoltarea unui sistem cu 

adevărat integrat, axat pe conGnuitatea între copilărie și copilărie. 

FISM a fost înființată în anii 1970 cu intenția de a federa și de a reprezenta toate 

grădinițele care erau "private" la acea vreme, deoarece se născuseră înainte de Legea 

62, care a stabilit așa-numita "paritate" în Italia. Este o lume care este prezentă în mod 

semnificaGv în țesutul social al țării noastre, în unele cazuri în mod rezidual în ceea ce 

privește școlile de stat și școlile paritare administrate de autoritățile locale, în special 

de administrațiile municipale, în Gmp ce în alte zone geografice prezența grădinițelor 

paritare consGtuie un procent majoritar (uneori chiar puternic majoritar) din răspunsul 

familiilor și din cererea de servicii educaționale din teritoriu. De fapt, înainte de 

înființarea și răspândirea grădinițelor de stat, grădinițele parohiale reprezentau pracGc 

singurul răspuns "organizat" la nevoile familiilor muncitoare.  

Lumea reprezentată de FISM a fost, cel puțin în faza sa inițială și până în anii 2000, 

aproape exclusiv alcătuită dintr-o galaxie de congregații religioase, ordine religioase, 

parohii. Abia în ulGmii ani, acest univers a văzut parGciparea cooperaGvelor sociale, a 

fundațiilor, a asociațiilor și a lumii sociale, așa-numitul "al treilea sector" în general. 

La nivel național, FISM reprezintă peste 5.000 de insGtuții și câteva mii de familii și copii 

care frecventează zilnic grădinițe și numeroase creșe și alte servicii similare pentru 

copii mici. 
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3. MODELUL HUB&SPOKES: MODELAREA 

3.1. Context  

După cum se subliniază în Raportul Eurydice Key Data on Early Childhood EducaGon 

and Care in Europe (Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2019), educația și îngrijirea în 

primii ani de viață sunt din ce în ce mai mult recunoscute ca fiind un pilon al procesului 

de învățare pe tot parcursul vieții. 

Cu toate acestea, analiza dimensiunilor cheie ale sistemelor de ECEC explorate de 

Raport în 38 de țări - management, acces, personal, orientări educaționale, evaluare și 

monitorizare - arată că nivelul calității serviciilor este extrem de variabil, la fel ca și 

nivelul de formare și calificare a personalului educațional. De fapt, doar o treime din 

sistemele de învățământ europene cer ca cel puțin unul dintre membrii serviciului să 

aibă un profil înalt. În plus, după cum subliniază raportul analizat pentru 2019, un nivel 

ridicat de calificare este considerat esențial în faza preșcolară în doar o treime din 

sistemele ECEC. Prin urmare, subiectul calificării personalului conGnuă să se afle în 

centrul studiilor și dezbaterilor privind calitatea sistemelor de ECEC, precum și 

subiectul cerințelor minime, al standardelor și al strategiilor de dezvoltare profesională 

conGnuă (DPC) menite să asigure profesionișG calificați (Boffo & Frison, 2021).  

În acest cadru, se înscrie modelul Hub&Spokes (H&S), a cărui testare și implementare 

în cadrul proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K.a permis crearea unui model organizațional de 

servicii integrate de sprijinire a familiilor copiilor aflați în risc de excluziune socială, 

precum și promovarea și diseminarea unei culturi europene în domeniul ECEC. 

3.2. Obiec3ve  

În sens general, modelul Hub&Spokes poate fi definit ca o organizare integrată a 

proceselor educaționale și de formare, care, acționând asupra nevoilor profunde de 

profesionalism și competențe înalte ale îngrijitorilor (educatori, profesori, 

coordonatori, părinți), este capabil să intercepteze o îngrijire adecvată și reflexivă. 

Modelul Hub&Spokes abordează deprivarea culturală și socială a copiilor, a părinților și 

a familiilor de origine. Acesta acționează ca centru al unei serii de inițiaGve și servicii 

comune desGnate familiilor cu copii aflați în risc de excluziune socială.  
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ObiecGvele sale fundamentale sunt: 

● Încurajarea unei culturi comune și răspândite a educației și îngrijirii Gmpurii în 

rândul comunității, al familiilor, al serviciilor educaționale și al educatorilor (Jensen 

& Iannone, 2018);  

● Promovarea parcursurilor incluzive pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani 

prin îmbunătățirea cunoșGnțelor, abilităților și aGtudinilor educatorilor (Fukkink & 

van Verseveld, 2020; Van Laere, et al., 2019). 

● Explorarea unor abordări inovatoare pentru dezvoltarea profesională conGnuă în 

domeniul educației și îngrijirii Gmpurii prin intermediul cercetării-acțiune 

parGcipaGve și a unei abordări bazate pe cercetare (Bennev, 2012; Boffo, 2020; 

Boffo, & Frison, 2021; Kelemen, 2020; Lazzari, Picchio, & Balduzzi, 2015). 

Modelare 

Hub&Spokes este un termen inventat în sectorul transportului aerian.  Reprezintă o 

metodă de distribuție centralizată care pornește de la un HUB (centru principal) 

conectat la diferite desGnații la care se ajunge prin intermediul unor raze, adică 

SPOKES. 

 

Sustenabilitatea și eficiența modelului 

de sănătate și siguranță provin din 

conexiuni: 

−De la Butuc  (Hub ) la Butuc (Hub) 

−De la Butuc (Hub) la Raze (Spokes) 

−Raze (Spokes) la Raze (Spokes) 

(uniform în funcție de Gpul de 

acGvitate) 

Figura 1: Modelul Hub&Spokes 
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Pe baza acestui concept, parteneriatul de proiect F.R.I.E.N.D.E.S.K.a conceput și testat 

un model de sănătate și siguranță care să fie aplicat în contextul ECEC. 

Provocarea a fost: 

● să creeze un model organizațional eficient pentru a sprijini familiile aflate în 

dificultate; 

● să promoveze crearea de trasee educaționale incluzive pentru grupa de vârstă 0-6 

ani și formarea personalului ECEC. 

Acest lucru a dus la un model - modelul F.R.I.E.N.D.E.S.K.. -, care se bazează pe: 

Iden?ficarea HUB-ului din școală ca loc de întâlnire pentru a fi experimentat 

deopotrivă: 

Fizic. Aici, familiile, copiii, personalul didacGc și nedidacGc se întâlnesc zilnic și 

construiesc relații educaționale și de formare. De asemenea, infrastructurile TIC care 

permit relații virtuale sunt situate fizic în școli; 

PracGc.  Cu căi de formare și de informare în mod sincron 

locul de întâlnire pentru copii, familii și profesionișG ECEC. 

Hub-ul Modelului F.R.I.E.N.D.E.S.K.prevede idenGficarea unei școli în fiecare dintre 

zonele implicate, unde familiile, copiii, personalul didacGc și nedidacGc se pot întâlni 

zilnic și pot construi relații educaționale și de formare.  

Definirea SPOKES ca centre de competență de care pot beneficia familiile și copiii aflați 

în risc de excluziune socio-educațională. Acestea sunt similare unor ateliere de lucru la 

care parGcipă familiile, serviciile educaționale și comunitatea în general. Printre aceșGa 

se numără: personalul școlar, personalul medical, profesionișGi din domeniul socio-

psiho-pedagogic (psihologi, logopezi, formatori, asistenți sociali etc.), reprezentanți ai 

serviciilor municipale, reprezentanți ai agențiilor de ocupare a forței de muncă sau ai 

centrelor de plasament, profesionișG din alte domenii (contabil, avocat etc.). 
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Figura 2: Modelul Hub&Spokes 

În cadrul Modelului F.R.I.E.N.D.E.S.K., Spoke-urile sunt înțelese ca centre de 

competență care sprijină familiile și copiii aflați în risc de excluziune socio-educațională. 

În mod specific, au fost idenGficate șase raze cheie: 

 

Figura 3: Modelul Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Spoke Formare 

Pe lângă faptul că este un SPOKE, adică un element disGncGv și prezent în fiecare 

model de sănătate și securitate, este elementul de legătură care caracterizează 

modelul. Fără acest Gp de formare, nu se creează capacitatea personalului ECEC de a 

ciG, interpreta și reflecta asupra nevoilor familiilor și copiilor. Scopul său este: 1) de a 

forma profesionișGi din domeniul ECEC pentru a fi capabili să idenGfice semnele de 

Formare
Muncă și 

Angajabilitate Locuințe Sociale

Artă și Cultură Sănătate Limbi și 

Comunicare, 
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suferință în familii, 2) de a promova diseminarea unei culturi europene de formare a 

profesionișGlor din domeniul ECEC, 3) de a spori potențialul de învățare al școlilor ca și 

contexte de lucru. 

Spoke Muncă și Angajabilitate 

Spoke se ocupă de 1) munca ca instrument de incluziune socială prin care familiile pot 

găsi resursele necesare pentru a trăi și prospera; 2) munca ca loc de învățare, 

dezvoltare personală și autodeterminare. 

Spoke Locuințe Sociale 

Spoke se ocupă de soluțiile de locuire pentru a garanta tuturor familiilor dreptul la 

locuință: oferă informații despre opțiunile de locuire atunci când familiile nu pot 

cumpăra o locuință sau nu o pot închiria la prețul pieței și promovează condiții bune de 

trai pentru copii (încălzire, hrană etc.).  

Spoke Artă și Cultură 

Spoke își propune să educe într-unul sau mai multe limbaje expresive universale 

(muzică, pictură etc.) pentru a 1) oferi copiilor și familiilor acestora instrumentele 

necesare pentru a înțelege frumosul, 2) a apropia familiile și copiii de insGtuțiile 

culturale în cadrul unor proiecte de creaGvitate și educație arGsGcă. 

The Spoke poate oferi ateliere de artă care au ca scop educarea într-unul sau mai multe 

limbaje expresive universale (muzică, pictură etc.), care pot fi construite colecGv cu 

instrumente specifice și obiecte de uz comun, precum și ateliere de construcție, 

mecanică și programare (Arduino). 

Spoke Sănătate Spoke își propune 1) să sprijine educatorii și familiile în idenGficarea 

problemelor de dezvoltare și a strategiilor de comunicare/pedagogie/relaționare cu 

copiii în funcție de suferința acestora 2) să prevină dependențele părinților și să creeze 

situații de sprijin pentru copiii ai căror părinți suferă de suferință sau dependențe. 
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Spoke Limbi și Comunicare, inclusiv Digitală  

Spoke își propune să rezolve conflictele legate de lipsa de educație, de alfabeGzare, de 

diferitele medii culturale ale educatorilor și ale familiilor și copiilor. 

Acesta poate include ateliere de lucru pentru predarea limbii italiene L2 pentru 

familiile cu origini migrante sau ateliere TIC pentru părinți. 

Pe baza acestei modelări, Modelul Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K.a fost testat, atât fizic, 

în Florența (Italia), cât și virtual, prin intermediul planormei dedicate. 
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4. MODELUL HUB&SPOKES: EXPERIMENTUL FIZIC  

4.1. Grilele de intervenție.  

Testarea Modelului Hub&Spokes s-a bazat pe o grilă de intervenție împărtășită de 

parteneriat, care prevedea definirea următoarelor elemente pentru fiecare Spoke: 

Pe baza acestei grile, au fost elaborate fișe de sinteză operațională pentru fiecare Spoke 

în parte. 

Spoke Formare 

Spoke Muncă și Angajabilitate 

ȚINTA

GRUP ȚINTĂ 

STAFF

ACTIVITĂȚI

Obiec?v Să formeze profesionișGi ECEC pentru a le permite să găsească 
indicii de disconfort în familii. 
Să încurajeze difuzarea unei culturi europene de formare pentru 
profesionișGi din domeniul ECEC.  
Să sGmuleze potențialul de învățare al școlilor, ca și cum ar 
funcționa  

Grupul țintă ProfesionișG ECEC, educatori.  

Personal A se vedea F.R.I.E.N.D.E.S.K.- IO2: Pachet de formare pentru 
profesionișGi ECEC.

Ac?vități A se vedea F.R.I.E.N.D.E.S.K.- IO2: Pachet de formare pentru 
profesionișGi ECEC.

Obiec?v Funcționează ca un instrument de incluziune socială prin care 
familiile pot găsi resursele necesare pentru a trăi și a prospera. 
Munca ca loc de învățare, de autodezvoltare și de autodeterminare. 
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Spoke Locuințe Sociale 

Spoke Artă și Cultură 

Grupul țintă Familii. 
Exemple: mame, tați, îngrijitori de copii care frecventează școala. 

Personal Agenții de muncă și agenții de formare profesională, publice și 
private, acreditate și recunoscute de legiuitorul local. Acestea ar 
trebui să ofere cursuri de formare profesională orientate spre 
capacitatea de inserție profesională și servicii de plasament. 

Ac?vități Familiile sunt informate de către agențiile de muncă/formare 
profesională care sprijină și colaborează cu F.R.I.E.N.D.E.S.K.cu 
privire la oportunitățile de muncă și formare profesională care le 
pot ajuta să își saGsfacă nevoile profesionale. Agențiile sunt 
prezente fizic în HUB cu un reprezentant al lor în mod regulat și 
pot primi CV-urile părinților. 

Obiec?v Oferirea de informații privind opțiunile de locuire atunci când 
familiile nu pot cumpăra o locuință sau nu o pot închiria la prețul 
pieței. Să ofere condiții bune de trai copiilor (încălzire, hrană...). 

Grupul țintă Familiile sărace sau din clasa de mijloc, atunci când veniturile nu 
le permit să închirieze sau să cumpere o locuință la prețul pieței. 

Personal Specialist front-desk și municipalități. 
Municipalitățile sunt reprezentate de persoana de contact care 
are sarcini administraGve în cadrul funcției de constatare pentru 
școli și locuințe. 

Ac?vități Informații: specialistul de la recepție actualizează în mod regulat 
informațiile privind fondurile pentru locuințe sociale și pentru 
educația copiilor. Informațiile privind licitațiile și fondurile, de 
asemenea pentru frecventarea școlii, sunt colectate prin contactul 
regulat cu municipalitățile. 
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Spoke Sănătate  

Obiec?v Educarea la unul sau mai multe limbaje expresive universale 
(muzică, ...) pentru a le oferi copiilor și familiilor lor instrumentele 
necesare pentru a înțelege frumusețea. 
Apropierea familiilor și a copiilor de insGtuțiile culturale în cadrul 
unor proiecte de educație pentru creaGvitate și artă. 

Grupul țintă Copii și familii. 

Personal Educatori, coordonatori, personal din insGtuțiile colaboratoare cu 
rol managerial, asnel încât să poată decide asupra aspectelor 
administraGve (prețuri) și cu rol administraGv-organizatoric, asnel 
încât să poată decide asupra organizării vizitei de grup (dacă este 
cazul). 

Ac?vități 1) Educatorii și coordonatorii convin cu familiile vizite și acGvități de 
grup sau laboratoare culturale cu copii sau cu familii și copii; 2) 
Muzeele oferă prețuri speciale pentru familiile copiilor care fac 
parte din F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

Obiec?v Să susțină educatorii și familiile în idenGficarea problemelor la 
vârsta dezvoltării; în idenGficarea strategiilor de comunicare/ 
pedagogice/ relaționale cu copiii, în funcție de disconfortul 
acestora. 
Să prevină dependențele părinților și să colaboreze pentru a susține 
copiii ai căror părinți suferă de disconfort sau dependențe. 

Grupul țintă Familii, educatori.  

Personal Coordonatori și educatori. 
Patru specialișG psihopedagogi cu +5 ani de experiență în context 
școlar (0-6 ani); acreditați și înscriși în Registrul local al 
profesionișGlor; studii universitare sau experiență profesională 
relevantă. 
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Spoke Limbi și Comunicare, inclusiv Digitală  

2.  The Hub&Spokes în Florența, Italia 

HUB-ul de testare din Italia, din Florența, a fost situat la ISTITUTO SCUOLE PIE 

FIORENTINE - PADRI SCOLOPI, în Via Alfonso la Marmora, 35. 

Hub-ul F.R.I.E.N.D.E.S.K.este școala, locul de întâlnire pentru copii, familii și 

profesionișG ECEC: locul în care familiile, copiii, coordonatorii, cadrele didacGce, 

experții pedagogici și serviciile de îngrijire se întâlnesc zilnic și construiesc relații 

educaționale și de formare.   

 

 

Ac?vități Să asculte familiile pentru a înțelege problemele legate de copii. 
Oferirea unui serviciu psihologic inițial pentru părinți. 
Pentru a idenGfica problemele de dezvoltare la copiii de 0-6 ani. 
Sprijinirea părinților pentru a reflecta asupra modului de a vorbi/
relaționa cu copiii. 
Pentru a susține educatorii care au copii cu nevoi speciale în ceea 
ce privește modul de cooperare cu aceșGa. 
Să ofere educatorilor instrumente pentru a construi medii poziGve 
în clasă. 
Să evalueze cazurile în care serviciile de sănătate trebuie să fie 
implicate. 

Obiec?v Rezolvarea conflictelor legate de lipsa de educație, lipsa de 
alfabeGzare, diferențe culturale între educatori, familii și copii. 

Grupul țintă • Familii. 

Personal Educatori, coordonatori și mediatori lingvisGci și culturali. 
Mediatorul cultural este o persoană cu un background mulGcultural 
care a dezvoltat abilități educaționale sau o persoană cu studii 
lingvisGce și culturale specifice la nivel universitar. 

Ac?vități Întâlniri ad-hoc între educator, mediator lingvisGc și familie. 
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Acesta a fost conceput ca un loc 

ideal și fizic de întâlnire, de 

cerere și ofertă, de formare și răspuns, o "cuGe neagră" menită să sprijine nevoile 

familiei.  Ea răspunde nevoilor, dar nu atât de mult și nu doar printr-un "răspuns gata 

făcut sau preambalat", ci printr-o analiză care are loc în contextul unei relații, al unui 

dialog și, mai ales, al unui "parcurs", termen prin care intenționăm să subliniem un 

adevărat proces formaGv care, în unele cazuri, este o "reintrare în joc". Proiectul 

pornește de la copii și de la contextul educațional, de fapt, pentru a-și lărgi privirea și 

acțiunea la nucleul familial, la contextul social de referință și la celelalte dimensiuni 

relaționale și funcționale ale vieții.  

Acesta s-a născut din conșGenGzarea coordonatorilor și educatorilor din rețeaua de 

școli FISM, care au detectat o nevoie tot mai mare din partea părinților de a fi 

îndrumați în idenGficarea resurselor educaționale, de sănătate, recreaGve, culturale și 

sporGve din zonă la care pot apela. Într-adevăr, școala are o vedere privilegiată asupra 

panoramei nevoilor familiei. 

Din acest moGv, proiectul F.R.I.E.N.D.E.S.K.și Modelul Hub&Spokes reprezintă un 

răspuns coerent, integrat și inovator la acGvitățile pe care FISM le-a desfășurat până 

acum în mod nesistemaGc. 

Acesta permite existența unui birou dedicat care, datorită rețelei de Spokes, adică a 

diferitelor centre de competență, poate oferi consiliere cu privire la o mare varietate de 

aspecte care implică viața familiilor cu copii de 0-6 ani. 
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De asemenea, structura de Gp hub-and-spoke a permis și permite un efect 

mulGplicator. De fapt, de multe ori s-a întâmplat ca cei care se prezentau cu o nevoie 

specifică, după ce a fost inițiat un dialog și s-a stabilit o bază de încredere, să arate și 

alte nevoi pentru care am putut oferi îndrumări uGle.  

Pe durata experimentului, Hub-ul a fost coordonat de către personalul FISM care a 

desfășurat o acțiune de front-office față de familiile, părinții și îngrijitorii care au 

solicitat informații și sprijin; o acțiune de relaționare, informare și coordonare cu 

figurile și subiecții profesionișG implicați în implementarea acțiunilor din diferitele 

Spoke-uri; și o acțiune de monitorizare și evaluare a intervenției în ansamblu. 

Spoke-urile Modelului F.R.I.E.N.D.E.S.K. reprezintă centrele de competență care sprijină 

familiile și copiii aflați în risc de excluziune socio-educațională. 

AceșGa sunt reprezentanții insGtuțiilor care au oferit informații, au îndrumat și au 

sprijinit familiile în saGsfacerea nevoilor lor.  

Spoke-urile acGvate au fost următoarele: 

2.1.Spoke Formare 

Obiec?ve: Formarea profesionișGlor din domeniul ECEC, oferită online prin intermediul 

planormei F.R.I.E.N.D.E.S.K.hvps://planorm.friendesk.eu/course/friendesk-course/

units. 

Scopul cursului de formare F.R.I.E.N.D.E.S.K.a fost de a dezvolta un pachet de formare 

inovator, desGnat experților în ECEC (Educație și îngrijire a copiilor preșcolari) și bazat 

pe rezultatele IO1: Studii comparaGve privind sistemele ECEC și orientările Modelului 

Hub&Spoke. 

Această formare a fost concepută cu scopul de a consolida competențele profesionale 

ale educatorilor prin prezentarea unor metodologii incluzive și abordări pracGce. Acest 

lucru a permis atât consolidarea profilului profesional al educatorilor implicați, cât și 

posibilitatea ca aceșGa să aplice cunoșGnțele și competențele dobândite în contexte 

specifice, contribuind asnel la îmbunătățirea calității sistemelor de ECEC și la 

implementarea Modelului HuB&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K.în teritoriile lor respecGve. 
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În ceea ce privește impactul și transferabilitatea, această formare a creat o "comunitate 

de pracGcă", un grup de lucru care a împărtășit informații, experiențe și contacte uGle 

atât pentru proiectul F.R.I.E.N.D.E.S.K., cât și pentru sistemul ECEC în ansamblu. 

Personal: Personalul FISM și al tuturor organizațiilor partenere ale proiectului 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Ac?vități: Proiectarea cursului de formare s-a bazat pe metodologia CBT (Competence 

Based Teaching). Acest model a fost dezvoltat de WUSMED - World University Services 

of the Mediterranean. 

Scopul Modelului CBT este de a aduce formarea academică mai aproape de nevoile 

sociale și, mai precis, de a concepe o formare care să fie uGlă pentru educatorii cu 

vârste cuprinse între 0 și 6 ani pentru a integra incluziunea socială a copiilor în traseele 

lor educaționale. O propunere pentru a-i ajuta să își îmbunătățească pracGcile 

educaționale zilnice și să colaboreze cu toți actorii implicați în acest proces. 

Cursul F.R.I.E.N.D.E.S.K.este format din 6 unități de învățare împărțite în 2 subunități: 

Fiecare subunitate a fost structurată după cum urmează: 1) competența care trebuie 

dezvoltată; 2) acGvități de învățare axate pe competență; 3) materiale de învățare care 

UNITATEA 1 1.1. DINAMICA GRUPULUI 
1.2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE 

UNITATEA 2 2.1. IMPLICAREA TUTUROR ACTORILOR 
2.2. EVALUARE GLOBALĂ 

UNITATEA 3 3.1. A DOUA LIMBĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
3.2. COMPETENȚE DE GESTIONARE A RISCURILOR 

UNITATEA 4 4.1. BINE AȚI VENIT ÎN ECEC! 
4.2. REȚEAUA ECEC 

UNITATEA 5 5.1. ÎNȚELEGEREA CULTURILOR DIFERITE 
5.2. METODE EDUCAȚIONALE NONFORMALE DE PREDARE A 
LIMBILOR STRĂINE 

UNITATEA 6 6.1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT - 1 
6.2 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT - 2 
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să sprijine acGvitățile de învățare; 4) acGvități și criterii de autoevaluare. În cadrul 

fiecărei subunități, există diverse acGvități de învățare, atât teoreGce (arGcole, eseuri, 

documente, ...), cât și operaționale (exerciții de scriere reflexivă, studii de caz, 

chesGonare, ...), strâns legate de profilul profesional și de acGvitățile profesionale ale 

parGcipanților. 

La finalul subunităților, au fost prevăzute două teste de autoevaluare: AcGvitatea de 

autoevaluare, referitoare la conținutul învățat și la 

modul în care acesta a fost aplicat la locul de 

muncă; Criteriile de autoevaluare, care vizează 

evaluarea cunoșGnțelor ș i competențelor 

dobândite. 

Un cerGficat de parGcipare a fost eliberat pentru 

fiecare unitate. O insignă F.R.I.E.N.D.E.S.K.a fost 

acordată parGcipanților care au parcurs cel puțin 4 

din cele 6 unități. 

Grupul țintă: 70 de educatori și coordonatori din Italia și 50 de educatori din țările 

partenere implicate.  

Concluzii: Formarea profesională a profesionișGlor din domeniul ECEC a permis 

obținerea unei perspecGve mai largi a conceptului de incluziune și excluziune socială, a 

clarificat și   

a idenGficat indicatori concreți ai unei abordări centrate pe copil, a permis o abordare 

concretă a ECEC la nivelul comunității și al familiei. 

2.2. Spoke Muncă și Angajabilitate 

Obiec?ve: ObiecGvul Spoke este de a valorifica și promova munca ca instrument de 

incluziune socială prin care familiile pot găsi resursele necesare pentru a trăi și a se 

îmbunătăți, ca loc de învățare, autodezvoltare și autodeterminare. 

Problema muncii și a căutării unui loc de muncă este strâns legată de dimensiunea 

educațională, nu numai pentru că lumea muncii este, într-un anumit sens, concepută 

ca o conGnuare naturală a perioadei școlare din viața unei persoane, ci și pentru că 

munca însăși este o dimensiune educațională a individului. 
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Prin urmare, se poate înțelege cum dimensiunea ocupării forței de muncă și a muncii 

are mai multe puncte de contact cu celelalte elemente ale proiectului și este strâns 

legată de tema educației. "Adultul este la muncă așa cum copilul este la școală" ar 

putea fi extrem de bine rezumată într-o afirmație și, deși această afirmație nu este cu 

siguranță completă și absolută, ea conține unele elemente de adevăr care fac legătura 

între diferitele obiecGve și rezultate pe care proiectul și le-a propus. 

Dacă educația este, de fapt, procesul prin care individul este condus să se deschidă 

către lume și să devină conșGent de ea și de el însuși, în cunoașterea legăturilor dintre 

lucruri și a conexiunii dintre ele, angajarea adultului în muncă este, într-un anumit 

sens, amplificarea acestui proces, deoarece profesia și acGvitatea profesională în 

general reprezintă pentru om posibilitatea de a se exprima, de a se realiza uman și 

profesional, precum și de a-și asigura propria subzistență și pe cea a celor dragi. 

Accentul pus pe dimensiunea muncii, pe dimensiunea ocupării forței de muncă în 

cadrul proiectului nostru are, într-adevăr, o realizare pracGcă extrem de importantă, 

dar și o dimensiune simbolică nu mai puțin semnificaGvă. Abordarea educației nu 

poate viza doar o grupă de vârstă, o categorie, un aspect individual, ci mai degrabă are 

un suflu care privește viața în general, abordarea problemelor, realitatea "adultă" a 

angajării personale în realitate. 

Spoke nu este un centru de ocupare a forței de muncă sau o agenție de muncă 

temporară, nu se "caută locuri de muncă" pentru oameni, ci mai degrabă se primește 

membrul familiei, al nucleului, înțelegându-i persoana, competențele, abilitățile, se 

încearcă dezvoltarea unui profesionalism în cadrul acestei dimensiuni globale pentru 

care se abordează, de asemenea, problema muncii într-un mediu și o rețea de relații 

complexe, dar indispensabile. 

Personalul: Personalul FISM a implicat experți din lumea muncii: educatori, experți din 

sectorul formării profesionale și agenții de ocupare a forței de muncă specializate în 

formarea profesională și în cercetarea și selecția resurselor umane. AceșGa au oferit un 

serviciu de consultanță privind oportunitățile de formare și de angajare. Scopul final al 

fiecărei acGvități implementate a fost promovarea persoanei umane, cu referire 

specială la segmentele mai slabe ale populației. 
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Ac?vități: Memorandum de înțelegere cu Agenția de formare profesională 

Fismformazione Soc. Coop.va Sociale a r.l. și cu Agenția de ocupare a forței de muncă 

During S.p.A. 

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE CU AGENȚIA DE FORMARE PROFESIONALĂ 

FISMFORMAZIONE SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L. 

Agenția de formare Fismformazione este o agenție de formare acreditată de Regiunea 

Toscana care lucrează pentru a construi un viitor în care fiecare are acces la formare 

pentru a-și îmbunătăți bunăstarea și calitatea vieții, pentru a dobândi competențe 

imediat cheltuibile și pentru a oferi profesionalism concret celor care au nevoie, pentru 

a consolida capacitatea de angajare. Își bazează acGvitatea pe pasiune și inovație, pe 

profesionalism și dezvoltarea competențelor, pe valoarea și eGca oamenilor care 

lucrează acolo, recunoscând diversitatea ca resursă.  

Colaborarea cu Agenția de Formare FISM a fost fundamentală, deoarece a oferit o 

legătură concretă cu acțiunile pracGce și declinările în abordarea muncii și, în special, a 

"formării". 

O conșGință pe care am constatat că este foarte prezentă la cei care s-au adresat Hub-

ului pentru această problemă este tocmai cea legată de nevoia de a învăța, de a se 

reînnoi și de a se forma (pe cele mai disparate teme și tehnici, de la siguranța la locul 

de muncă până la tehnologia informației...), iar acolo unde această conșGință nu a fost 

găsită, am încercat să o inculcăm și să o facem evidentă. În dinamismul anilor în care 

trăim, formarea conGnuă este esențială, atât pentru a "învăța", dar și pentru a avea 

elasGcitatea și conșGenGzarea necesității de a ne implica. 

Agenția de Formare a fost, așadar, uGlă nu doar pentru legătura cu lumea muncii, cu 

firmele, întreprinderile, birourile, și pentru cunoașterea oportunităților și a noilor figuri 

care erau cele mai căutate și/sau angajabile (chiar și în lunile dificile ale COVID care au 

revoluționat complet și puținele cerGtudini care existau chiar și în această lume), dar și 

pentru posibilitatea de a forma și de a se asigura că persoanele implicate pot înțelege 

că se află într-adevăr într-un parcurs în care ele sunt protagonistele, în care ele sunt 

cele care sunt reînnoite, înGnerite și pregăGte pentru noi oportunități, și nu în care sunt 

pur și simplu "conduse" sau ghidate în căutarea unui loc de muncă sau a unui interviu. 
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Dimensiunea de formare s-a dovedit a fi fundamentală, ca mijloc de moGvare 

personală, ca sGmulent pentru învățarea de noi cunoșGnțe și ca pregăGre eficientă 

pentru domeniile și sarcinile de lucru. 

Formarea profesională a fost volanul prin care răspunsul oferit celor implicați nu a 

determinat succesul sau eșecul în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă, găsit 

sau nu, considerat adecvat sau nu, profesionalizant sau nu, pentru că acțiunea de 

formare și conșGenGzarea unei îmbogățiri oferite fiecărei persoane a fost apreciată și 

considerată ca atare, adică ca o oportunitate de creștere care ar fi fost uGlă dacă nu 

acum mai târziu fără îndoială. 

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE CU AGENȚIA DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ÎN 

TIMPUL S.P.A. 

A existat, de asemenea, o colaborare cu agenția de ocupare a forței de muncă During 

S.p.A., care a fost uGlă atât în faza de analiză a competențelor și a bilanțului de 

competențe ale persoanelor în cauză, cât și pentru contactele valoroase stabilite de-a 

lungul anilor de acGvitate profesională, uGle pentru găsirea oportunităților de angajare, 

dar, chiar înainte de aceasta, pentru mișcarea personală a individului în universul 

muncii. 

Grup țintă: Familii și educatori 0/6. 

1) Părinții care au folosit Spoke nr. 47 dintre care: 

● Întrebări de la părinți în căutarea unui loc de muncă și oferte de muncă Nr. 25 

● Cereri de informații de la părinți care doresc cursuri de formare pentru 

perfecționare și reconversie profesională Nr. 22 
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Figura 4: Familii de Spoke de Muncă și Angajabilitate 

2) Educatori 0/6 care au folosit Spoke Nr. 92 din care:   

● Cereri pentru familiile aflate în dificultate nr. 52 

● Cereri de cursuri de perfecționare și de recalificare profesională nr. 40 

 

Figura 5: Educatori/ProfesionișG ECEC de Spoke Muncă și Angajabilitate 
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Concluzii: Prin urmare, dacă, în cadrul acGvităților Hub-ului, ne-am propus să sprijinim 

familiile în acest aspect foarte delicat, cel legat de "ocuparea forței de muncă", putem 

spune că atenția acordată acestei dificultăți de către Spoke a fost cu adevărat 

remarcabilă, nu numai din punct de vedere numeric, ci și din punct de vedere al 

intensității și, mai ales, al conșGenGzării faptului că, în dimensiunile proprii persoanei 

și, în special, ale persoanei adulte, cea a implicării cu realitatea reprezintă principala 

sferă prin care persoana se implică și se pune în joc. 

Acest lucru dă naștere, de asemenea, la o conșGenGzare a importanței "psihologice" a 

muncii. Munca este un element indispensabil de echilibru, de armonie inevitabilă, 

indiferent de farmec, de corespondență și, aproape paradoxal, chiar și de aspectul 

economic (oricât de indispensabil pentru subzistența proprie și a celor dragi). Acesta 

este moGvul pentru care s-a acordat o mare atenție - și mai ales o mare "grijă umană" - 

temei muncii, într-o încercare autenGcă de a-i însoți și de a fi un companion pentru cei 

care, apropiindu-se de Hub datorită legăturii lor cu copiii și cu lumea copilăriei, s-au 

deschis în legătură cu această dificultate și au căutat sfaturi, ajutor sau sprijin, în 

legătură cu această nevoie foarte personală. 

2.3. Spoke Locuințe Sociale 

Obiec?ve: Locuințele sociale preconizate și propuse prin proiect depășesc și se situează 

dincolo de locuințele înțelese în general ca "locuințe sociale", ca intervenție asupra 

caracterului unei clădiri sau ca proiectare a locuințelor și clădirilor desGnate locuințelor 

sociale. 

De fapt, proiectul nu a avut nici structura, nici scopul social, nici forțele necesare 

pentru a imagina realizarea unor soluții de locuire. 

Ceea ce s-a experimentat a fost căutarea unei soluții la una dintre principalele și cele 

mai mari cauze ale disconfortului, de asemenea educațional: disconfortul locaGv și 

problemele criGce ale acestuia. 

Este prea banal să subliniem legătura care există între bunăstarea copilului și 

bunăstarea familiei și, în consecință, legătura care există între familie ca nucleu, ca 

sferă de apartenență, și "casă", locuință, cuib. Cei care trăiesc instabilitatea și 
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nesiguranța în ceea ce este de fapt unul dintre punctele fundamentale, locuința, 

proiectează și trăiesc ca un reflex o nesiguranță în toate celelalte sfere ale vieții, iar la 

un copil această îngrijorare, această anxietate, această lipsă de "legătură" cu un loc 

sunt sporite exponențial. Locuința nu este doar un loc fizic, ci și un loc al oamenilor, al 

seninătății, al apartenenței. Există un domeniu al psihologiei numit "psihologia 

mediului": pe de o parte, se ocupă de aspectele cogniGve și percepGve legate de 

spațiu; pe de altă parte, abordează și aspectele mai afecGve și emoționale, legătura de 

atașament față de locuri. 

În cursul întâlnirilor organizate la Hub pentru a trata "cazuri" legate de dificultățile 

legate de locuințe (în sensul cel mai general posibil, așa cum a fost descris mai sus), s-a 

conșGenGzat tocmai acest lucru, modul în care o oportunitate este adesea considerată 

ca fiind de la sine înțeleasă și care, din diverse moGve, nu mai este - în ulGmii ani - 

considerată atât de automată. Cazurile de familii fără locuință sau afectate de dificultăți 

extreme de locuire sunt, cu siguranță, foarte minoritare, dar sunt din ce în ce mai multe 

cazurile de familii separate, în care unul dintre cei doi părinți este în dificultate, în care 

chiriile sunt restante, în care facturile de plăGt sunt o problemă sau în care, mai 

degrabă, din cauza inconvenientelor și a unor cauze de diferite Gpuri, locuința este 

iGnerantă, temporară, ocazională. 

În mod paradoxal, nu ABSENȚA unei case, ci instabilitatea, precaritatea, indefinirea 

acesteia. Aceste condiții subminează în mod fundamental capacitatea copiilor mici de a 

se baza, de a se atașa (chiar și de un loc), de a se simți înrădăcinat cu un loc fizic și, 

mult mai elementar, de a avea mintea eliberată de gânduri de altă natură pentru a se 

putea dedica la ceea ce ar cere vârsta lor. Este clar că copiii sunt inevitabil afectați de 

anxietatea adulților de referință, iar disconfortul lor se reflectă în viața de zi cu zi. 

Ajutarea unei unități familiale, a unui părinte aflat în dificultate din punct de vedere al 

locuinței și al problemelor legate de locuință este, prin urmare, un act strâns legat de 

bunăstarea copilului care trăiește în acea unitate familială sau cu acel părinte. 

Sprijinirea dificultăților legate de disconfortul locuirii înseamnă abordarea acelui 

disconfort la rădăcina sa, încercând să-l elimine sau cel puțin să-i reducă sfera negaGvă 

în contextul familiei, la fel ca și abordarea unei probleme de sănătate sau a unui alt 

disconfort social. 
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Abordarea disconfortului, eventual eliminarea lui, înseamnă crearea unui context 

poziGv în care copilul trăiește într-o relație armonioasă cu locul și cu oamenii, în care 

copilul își simte spațiul propriu și cu seninătatea care derivă din această siguranță 

trăiește contextul educațional școlar, relația cu colegii, dezvoltarea personalității și a 

abilităților sale într-un mod mai senin și mai armonios.  

Personalul: Personalul FISM a furnizat informații uGle pentru a direcționa familiile către 

birourile municipale relevante, pentru a facilita contactele cu insGtuțiile sau pentru a-i 

pune în legătură pe cei aflați în cea mai mare dificultate cu asociațiile de voluntariat 

capabile să sprijine cele mai grave situații de urgență. 

Ac?vități: Relațiile cu administrațiile municipale și cu organismele religioase și 

asociațiile din sectorul terțiar. 

RELAȚIILE CU ADMINISTRAȚIILE MUNICIPALE. 

Realitățile cele mai implicate în problemaGca locurilor de muncă și a locuințelor sunt 

administrațiile municipale. În cadrul acGvităților Spoke, cea mai mare atenție a fost 

acordată direcționării persoanelor afectate de acest Gp de dificultăți către birourile 

municipale competente, în funcție de municipiul de reședință. Zonele teritoriale 

implicate au fost în principal zona florenGnă și cea a municipalităților imediat 

învecinate. 

De-a lungul anilor, unele birouri municipale au dezvoltat sisteme foarte eficiente 

privind urgența locuirii, care, înțeleasă în sensul în care am încercat să o descriem în 

paginile anterioare, nu se referă doar la absența unei locuințe, ci la precaritatea 

generală a condiției de locuit și a capacității de uGlizare a unui loc senin, primitor și 

funcțional. Municipalitatea din Bagno a Ripoli, de exemplu, oferă posibilitatea de a 

sprijini plata sau o parte din plata facturilor pentru familiile aflate în dificultate și sub 

un anumit prag ISEE. 

Cu toate acestea, există unele proceduri și mecanisme, cum ar fi cel referitor la 

alocarea așa-numitelor "case de consiliu", care nu se încadrează în capacitatea de 

gesGonare a birourilor individuale sau a referenților municipali individuali, dar care 

urmează proceduri și procese foarte precise, cu ierarhii stabilite și ordine de prioritate 

bine codificate. Prin urmare, în acest domeniu, nu există o capacitate de intervenție 

directă, dar, în mai multe cazuri, persoanele în cauză au fost îndrumate să completeze 

formulare și să parGcipe la cereri de candidaturi dedicate în mod expres acestor 
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scopuri. Trebuie avut în vedere faptul că, în nu puține cazuri, familiile vizate de 

problema locuinței sunt familii străine, care adaugă la dificultatea locuinței dificultatea 

limbii, a originii străine și a izolării. În aceste cazuri, în care administrațiile nu au putut 

ajuta persoanele cu dificultăți lingvisGce, am acționat și în calitate de Spoke pentru a 

facilita interviurile, traducerile, medierea culturală. 

Relația cu Spoke a fost, de asemenea, o oportunitate de a putea "prezenta" 

administrației publice "cazuri" care fuseseră deja analizate, sărind peste faza inițială de 

cunoaștere reciprocă, de analiză a problemei și a caracterisGcilor acesteia, de evaluare 

a documentelor etc. Administrația publică a reușit să se adapteze la dificultățile familiei 

fără a mai pierde Gmp între Gmp.  

RELAȚIILE CU ORGANISMELE RELIGIOASE ȘI CU ASOCIAȚIILE DIN SECTORUL TERȚIAR. 

De asemenea, The Spoke a creat parteneriate importante cu realități locale angajate în 

aceste probleme, cum ar fi organizațiile de voluntariat și organizațiile din sectorul 

terțiar. De ani de zile, de fapt, a existat o sensibilitate deosebită, în special în capitale și 

în centrele urbane mai mari, față de problema locuințelor.  

Caritasurile diecezane sunt locuri în care se întâlnesc foarte des birouri și persoane 

pregăGte și capabile să dea un răspuns (sau cel puțin indicații uGle) pe tema urgențelor 

locaGve. Există, de asemenea, numeroase alte centre de ascultare sau asociații de 

voluntariat, laice sau parohiale, care sprijină dificultățile de această natură, ajutând 

numeroase gospodării. 

Grup țintă: Familii și educatori 0/6. 

1) Familii care au folosit Spoke nr. 70 din care: 

● Cereri din partea părinților care solicită concesii de chirii și locuințe nr. 20 

● Cereri din partea părinților care doresc facilități pentru frecventarea școlii 0/6 Nr. 

70 
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Figura 6: Familii de Spoke Locuințe Sociale 

2) Educatori 0/6 care au folosit Spoke Nr. 50 din care: 

● Cereri pentru familiile aflate în dificultate nr. 40 

● Solicitări personale nr. 10 

 

Figura 7: Educatorii/ProfesionișGi ECEC de Spoke Locuințe Sociale 
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Concluzii: Problema locuințelor sociale, a dificultăților de locuire și a locuințelor 

reprezintă, ca multe dintre problemele abordate de către Hub, una dintre liniile de 

acțiune pentru a contracara excluziunea socială a familiilor cu copii de 0-6 ani. 

Dintre toate Spoke-urile, acesta este cel care, împreună cu sănătatea și bunăstarea, are 

probabil cel mai mare impact asupra stabilității familiilor, din cauza senGmentului de 

instabilitate pe care îl poate produce absența unui loc numit "acasă".  

Sprijinul oferit în ceea ce privește găsirea efecGvă a unei locuințe a fost minor în 

termeni procentuali, în Gmp ce intervențiile cu privire la probleme specifice (dificultăți 

economice în plata uGlităților sau a facturilor) sau semnale (dificultăți economice 

generale în plata taxelor școlare) au fost mai mari. 

2.4. Spoke Artă și Cultură 

Obiec?ve: În cadrul obiecGvelor pe care Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K.și-a propus să le 

urmărească, linia de intervenție legată de artă și cultură ar putea fi considerată mai 

puțin urgentă și mai puțin importantă pentru a răspunde disconfortului pe care multe 

familii îl întâlnesc și îl resimt în contextul vieții de zi cu zi și în gesGonarea relațiilor din 

cadrul acestora, cu copiii lor, în contextul societății. 

În schimb, este necesar să ne aminGm cum arta, cultura și frumusețea sunt 

recunoscute în mod universal ca instrumente de emancipare personală, de 

răscumpărare intelectuală și de creștere culturală și umană. Prin urmare, acestea 

reprezintă oportunități de a aborda disconfortul din toate punctele de vedere. 

În Spoke acGvat, propunerea culturală, încurajarea frumosului, a artei și a interesului 

pentru ceea ce este frumos și interesant în locurile și viețile indivizilor și familiilor are o 

dublă valoare: cea de instrument de elevare culturală sau în orice caz de "mișcare 

personală" ca reacție la greutăți și cea de oportunitate de creștere, cultură și formare 

pentru copii. 

Este bine cunoscut modul în care efectele poziGve ale uGlizării "culturii" (înțeleasă atât 

ca acGvitate culturală, cât și ca "frucGficare" culturală) ca instrument de combatere a 

"disconfortului" - înțeles în diferitele sale dimensiuni: fizică, psihică, socială - sunt 

confirmate atât de dovezile șGințifice emergente, cât și de o conșGenGzare socială în 

creștere, precum și de o sensibilitate insGtuțională și poliGcă din ce în ce mai 
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răspândită. 

De aceea, a fost conceput ca o propunere culturală capabilă să aducă o contribuție de 

poziGvitate, armonie și perspecGvă în viața oamenilor (Gneri și bătrâni) și a familiilor, în 

special a celor mai împovărate de anumite dificultăți. 

Prin urmare, în faza de concepție și proiectare, obiecGvele au fost: 

● educarea în unul sau mai multe limbaje expresive universale 

● să le ofere copiilor și familiilor lor instrumentele necesare pentru a înțelege 

frumusețea 

● să aducă familiile și copiii mai aproape de insGtuțiile culturale, în cadrul unor 

proiecte de creaGvitate și educație arGsGcă 

Personal: Personalul implicat a fost: 1) Coordonatorii FISM, în colaborare cu școlile, au 

organizat vizite la muzeele din oraș cu grupuri de copii. Muzeele parGcipante - 

Fondazione Palazzo Strozzi și Opera del Duomo di Firenze - au oferit reduceri speciale 

pentru familiile copiilor parGcipanți la proiectul F.R.I.E.N.D.E.S.K.Coordonatorii FISM au 

îndrumat familiile către atelierele creaGve și arGsGce extracurriculare organizate de 

rețeaua "Scuole per Crescere". 2) Experți din rețeaua "Scuole per Crescere" și din 

cadrul Atelierului Obraz, cu care au fost semnate memorandumuri de înțelegere. În 

mod concret, coordonatorii Școlilor pentru Creștere s-au adresat Hub-ului pentru a fi 

informați despre inițiaGvele ce urmează a fi propuse copiilor în cadrul acGvităților 

didacGce, familiilor, ca trasee culturale și arGsGce de interes, iar lor și colegilor lor, ca 

trasee de formare personală și actualizare profesională. 3) Experții din muzeele 

implicate și-au pus la dispoziție experiența și sfaturile pentru a facilita și apropia 

familiile și copiii de artă și cultură.  

AcGvități: Memorandum de înțelegere cu ȘanGerul Naval Obraz și cu rețeaua "Școli 

pentru creștere". 

Spoke a fost acGvat de-a lungul a trei linii de acțiune: 

1) Promovarea și abordarea inițiaGvelor care rezultă din colaborările și 

memorandumurile de înțelegere semnate în cadrul proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K.; 

2) Acționând ca un promotor al acțiunilor culturale și arGsGce deja prezente în 

teritoriu. Fiecare teritoriu - și cel toscan este în mod special - este mai mult sau mai 

puțin bogat în propuneri și inițiaGve culturale și arGsGce. Adesea, administrațiile 

municipale și departamentele pentru servicii educaționale sau culturale idenGfică 
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proiecte care să fie dedicate școlilor, promovând direct acorduri cu asociații, teatre, 

ateliere; 

3) Să fie un punct de referință pentru școli. În cadrul protocolului semnat cu rețeaua 

Schools for Growth, reprezintă un punct de informare și propuneri pentru școli, 

pentru coordonatori și, în consecință, pentru familii și copii. 

Pe baza acestor linii de acțiune, au fost acGvate memorandumuri de înțelegere cu 

ȘanGerul Naval Obraz și cu rețeaua "Școli pentru creștere". 

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE CU ȘANTIERUL NAVAL OBRAZ. 

CanGere Obraz este o asociație culturală fondată în 2008 de Nikolaij Karpov și Maria 

Shmaevich, care se ocupă cu formarea și producția de teatru.  Mereu acGvă în Florența, 

își concentrează cea mai mare parte a energiilor în carGerul Oltrarno, unde, din 2010, 

are o rezidență arGsGcă la Teatro di Cestello. Din 2015, în cadrul proiectului Școala de 

vară, organizează "Lecții de artă dramaGcă", un eveniment de formare avansată pentru 

actori, condus de maestrul Anatolij Vasile'v. CANTIERE OBRAZ este un sistem de 

producție teatrală de învățare pe tot parcursul vieții care se adresează tuturor, care își 

propune să răspândească cultura, să creeze un public conșGent, iubitor de teatru și de 

cultură în general, să educe și să învețe cooperarea între oameni. AcGvitatea companiei 

este, de fapt, condusă de un dublu impuls: legătura cu o tradiție teatrală internațională 

de matrice pedagogică rusă și o acGvitate intensă de formare și producție teatrală 

desGnată în principal generațiilor Gnere. 

Memorandumul de înțelegere prevede colaborarea și implementarea de acGvități 

pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-6 ani și familii, cu următoarele obiecGve: 

● promovează arta și cultura; 

● facilitarea familiilor prin oferirea de reduceri speciale pentru parGciparea la 

acGvitățile arGsGce; 

● Implicarea coordonatorilor și a educatorilor 0-6 în organizarea de proiecte de 

creaGvitate și educație arGsGcă pentru grupuri de copii 0-6. 

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE CU REȚEAUA "ȘCOLI PENTRU CREȘTERE 

"Scuole Per Crescere" este o rețea de întreprinderi școlare, școli parohiale și servicii 

pentru copii de vârstă fragedă prezente, în principal, pe teritoriul Toscanei. Acesta 

grupează peste o sută de realități educaționale și peste 5.000 de elevi. Aceste școli s-au 

născut de-a lungul Gmpului din inițiaGva congregațiilor, parohiilor, asociațiilor și a 
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părinților care au avut la inimă copiii și educația lor. În ulGmul deceniu, aceste realități 

educaționale au fost reunite sub conducerea mai multor cooperaGve sociale non-profit 

într-o rețea de insGtuții dedicate școlii și educației. 

Grup țintă: Familii și educatori 0/6. 

1) A vorbit despre gospodăriile nr. 48 din care: 

● Solicitări din partea părinților care doresc acGvități culturale și recreaGve pentru 

copiii cu dizabilități și dificultăți de învățare nr. 28 

● Solicitări din partea părinților care doresc acGvități culturale și recreaGve Nr. 20 

 

Figura 8: Familii de Spoke Artă și Cultură 

2) Educatori 0/6 care au folosit Spoke Nr. 68 din care: 

● Cereri pentru ateliere culturale extracurriculare Nr. 40 

● Cereri de contractare a acGvităților muzeale și teatrale nr. 28 
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Figura 9: Educatorii/ProfesionișGi ECEC de Spoke Artă și Cultură 

Concluzii: Spoke a funcționat ca un "facilitator", ca o enGtate capabilă să facă 

conexiuni, să sugereze și să integreze. 

Una dintre funcțiile specifice care a adus un plus de valoare și calitate acțiunii de 

promovare și de vizitare a evenimentelor culturale, expozițiilor, vizitelor, a fost acțiunea 

de "selecție" realizată de Hub pentru școli, familii și coordonatori de școli, pe de o 

parte, și posibilitatea de a idenGfica condiții mai favorabile, reduceri de grup, reduceri, 

oferte speciale care să aducă un beneficiu economic, pe de altă parte. Ca parte a 

selecției de evenimente și oportunități, personalul Spoke a putut idenGfica, de 

asemenea, oportunități de acorduri și parteneriate cu insGtuții culturale din zonă, vizite 

personalizate cu ghizi specializați pentru copii și vizite "la comandă" adaptate la nevoile 

familiilor, școlilor și claselor cu copii foarte mici. 

2.5.Spoke Sănătate 

Obiec?ve: The Spoke își propune să sprijine copiii din școlile implicate, familiile 

acestora, educatorii și profesorii. Sprijinul oferit vizează în special toate acele situații de 

fragilitate mai mare, care se referă la dizabilități sau alte fragilități pentru care este uGlă 
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o intervenție mai arGculată și mai specifică, menită să însoțească familiile în acceptarea 

realității pe care o găsesc ca părinți și persoane.  

În Gmpul fazei experimentale, care a coincis cu fazele alternante ale perioadei de 

restricție din cauza Covid-19, operatorii Spoke au observat o afectare semnificaGvă a 

autonomiei și a abilităților de relaționare la grupa de vârstă 0-6 ani. În Gmpul fazei de 

urgență sanitară, copiii și familiile lor au suferit restricții majore care au limitat drasGc 

parGciparea lor la contexte de socializare. În consecință, copiii au fost mai puțin 

pregăGți pentru cerințele pe care contextul școlar le-a impus în ceea ce privește 

dobândirea de instrumente și abilități. Obișnuiți să frecventeze aproape exclusiv 

contextul familial, în care socializarea este limitată la membrii familiei și în care 

exigențele sunt net inferioare celor din mediul școlar, copiilor le-a lipsit posibilitatea de 

a se afla în așa-numita "zonă de dezvoltare proximală" (Winnicov,) în cadrul căreia 

exigențele formulate nu sunt nici prea ușoare și deci devalorizante și demoGvante, nici 

prea dificile și deci frustrante, ci adecvate posibilităților copilului și, în consecință, 

moGvante pentru obținerea de noi abilități, competențe și instrumente. 

Întoarcerea la școală i-a confruntat, așadar, pe copii cu un context greu de gesGonat, 

ceea ce a obligat școlile să își reajusteze programele și acGvitățile pentru a face inserția 

mai treptată, dar a destabilizat și familiile, care s-au trezit reformulate în fața unei 

realități pentru care nu erau pregăGte. 

Din această situație, au apărut noi solicitări ale părinților cu privire la starea de 

dezvoltare a copiilor lor, pentru strategii educaționale specifice și, în unele cazuri, 

pentru o evaluare mai aprofundată a situației. 

Personal: Personalul implicat în Spoke a fost: 1) echipa psihopedagogică a Rețelei "Școli 

pentru creștere" (referenți pentru incluziune, dizabilitate, tulburări de învățare și nevoi 

educaționale speciale). Echipa a fost formată din psihologi, pedagogi, analișG 

comportamentali, psihomotricieni și educatori. Această abordare mulGdisciplinară 

specifică a făcut posibilă intervenția într-o manieră mai cuprinzătoare și mai integrată. 

AceșG experți au fost implicați cu scopul de a sprijini familiile și profesionișGi ECEC 

(coordonatori și educatori). Ei au lucrat pentru a sprijini educatorii și părinții în 

detectarea problemelor de dezvoltare, în procesul de luare a deciziilor și în căutarea 

strategiilor de comunicare, relaționale și educaționale cele mai potrivite pentru 

caracterisGcile copilului.  
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În special, intervențiile au fost în sprijinul acGvităților parentale. Familiile au contactat 

Spoke personal și telefonic, raportând îndoieli cu privire la modul în care își pot sprijini 

copiii în dezvoltarea lor. În unele cazuri, a fost vorba de probleme pur educaționale, 

pentru care a fost suficient să se dea indicații privind strategiile uGle în raport cu stadiul 

de dezvoltare al copilului și cu resursele personale ale părinților. În alte cazuri, a fost 

vorba de părinți care, observând o dificultate în relația lor cu copiii lor și în relația 

copiilor lor cu diverse contexte, au raportat că era nevoie de o invesGgare mai 

aprofundată a profilului copilului. În unele cazuri, acGvitatea a fost de a însoți părinții în 

conșGenGzarea prezenței unei neurodezvoltări aGpice la copilul lor, cu acGvarea în 

consecință a unui parcurs cu echipa de neuropsihiatrie a O.D.A. 

2) Pentru a dispune de resurse și în sfera clinică, a fost inițiată o colaborare cu 

departamentul de neuropsihiatrie al O.D.A. Opera Diocesana Assistenza (Centre clinice 

de reabilitare și servicii personale integrate), o organizație care dispune de o echipă de 

experți în domeniul diagnosGcării și reabilitării. O.D.A. este o organizație de asistență 

medicală care gesGonează 4 centre în zona Florența și oferă îngrijire globală pentru 

copii și adulți cu dizabilități, cu programe personalizate de reabilitare și îngrijire 

datorită experGzei mulGspecializate.  

3) Personalul Asociației Progevo Villa Lorenzi (Servicii educaționale pentru prevenirea 

și reabilitarea tulburărilor și dependențelor Gnerilor). Asociația a pus la dispoziție 

experții săi pedagogi clinicieni instruiți în domeniul prevenirii și reabilitării 

dependenței. Proiectul Villa Lorenzi sprijină părinții în îndeplinirea rolului lor educaGv și 

îi ajută să se doteze cu abilități și instrumente pentru a face față problemelor pe care 

creșterea copiilor lor le ridică în mod inevitabil. 

Intervențiile au avut rolul de a scoate în evidență riscurile sau dependențele de 

substanțe, jocuri de noroc, instrumente digitale și social media în cadrul familiei și, în 

consecință, de a îndruma oamenii să adopte comportamente de viață care să limiteze 

riscul de a recurge la consumul de substanțe.  

Alte intervenții au fost în favoarea părinților care, pe lângă copiii cu vârste cuprinse 

între 0-6 ani, aveau și copii adolescenți, în unele cazuri din relații anterioare, cu care 

era necesar să se restabilească relații de dialog și sprijin.  

Ac?vități: AcGvitățile s-au adresat la două grupuri țintă: familii și educatori. 

1) AcGvități desGnate părinților cu următoarele obiecGve: 
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● Ascultarea părinților cu privire la problemele legate de copiii lor. 

● Crearea unui serviciu de consiliere psihologică, pedagogică și educațională care 

poate sGmula și valorifica resursele interne ale părintelui. 

● Depistați problemele de dezvoltare ale copilului atât în contextul școlar, cât și în cel 

familial. 

● Ajutarea părintelui să reflecteze asupra modalităților de comunicare care 

caracterizează relația cu copiii lor. 

● Ghidați părintele în găsirea unei căi uGle pentru a aborda problemele idenGficate. 

● Prevenirea, prin intervenție Gmpurie, a agravării problemelor și a situațiilor de 

disconfort, cu posibile repercusiuni și în mediul școlar. Să reprezinte un instrument, 

o modalitate și o oportunitate de a susține parentalitatea. 

● să colaboreze la construirea de trasee specifice uGle pentru a face față situațiilor 

criGce și pentru care este necesară o eventuală trimitere către serviciile teritoriale 

competente. 

2)  AcGvități desGnate educatorilor cu următoarele obiecGve: 

● Confruntarea acGvă în ceea ce privește problemele legate de funcția educațională a 

profesorului. 

● Aprofundarea reflecției asupra tuturor acelor situații criGce din care pot apărea 

relații conflictuale între persoanele implicate. 

● Colaborarea în vederea construirii unor căi de idenGficare și abordare a situațiilor 

problemaGce și a unei posibile trimiteri către serviciile teritoriale competente. 

● Promovarea integrării strategiilor educaționale între școală și familie. 

● Să reprezinte un instrument pentru formarea și reconversia profesională a 

personalului didacGc. 

● CiGrea disconfortului elevilor și a dinamicii conflictuale în clasă pentru a oferi 

strategii care să favorizeze relații poziGve prin intermediul unor căi de 

conșGenGzare și competență emoțională și relațională. 

● Sprijinirea educatorilor în sarcina lor educațională, în special în gesGonarea 

intervențiilor pentru copiii cu dizabilități și alte nevoi educaționale speciale. 

● Conceperea, în colaborare cu echipa de cadre didacGce, a unor intervenții 

educaționale ținGte, menite să îmbunătățească în mod poziGv climatul din cadrul 

clasei. 
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● Medierea între educatori și părinți pentru a construi strategii educaționale comune. 

● Construirea unui teren ferGl pentru colaborarea dintre școală și familie. 

● Construirea unui răspuns educațional care să implice copii, părinți, profesori și să 

valorifice la maximum toate resursele din zonă. 

3)  AcGvități de sprijinire a parentalității și de prevenire a suferinței și a dependenței, 

cu următoarele obiecGve: 

● Ascultarea părinților cu privire la problemele personale cauzate de dependențe și 

îndrumarea lor către serviciile teritoriale și căile implementate de Proiectul Villa 

Lorenzi. 

● Să ajute părintele să reflecteze asupra metodelor de comunicare care 

caracterizează relația cu copiii săi pentru a găsi metode relaționale mai eficiente și 

mai funcționale. 

● Ghidați părintele în găsirea unei căi uGle pentru a aborda problemele idenGficate. 

Grup țintă: Familiile și educatorii 0/6 și coordonatorii 0/6. 

1) A vorbit despre gospodăriile nr. 507 din care: 

● Întrebări privind gesGonarea comportamentului problemaGc Nr. 208 

● Solicitări privind dimensiunea limbii nr. 74 

● Solicitări privind dimensiunea relațiilor, interacțiunii și socializării Nr. 61 

● Cereri privind autonomia și orientarea nr. 105 

● Solicitări privind managementul copiilor cu dizabilități nr. 59 
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Figura 10: Familii de Spoke Sănătate 

2) Educatori 0/6 care au folosit Spoke nr. 145 din care: 

● Cereri privind gesGonarea comportamentelor problemaGce Nr. 56 

● Solicitări privind dimensiunea limbii nr. 21 

● Solicitări privind dimensiunea relațiilor, interacțiunii și socializării Nr. 33  

● Cereri privind autonomia și orientarea nr. 13  

● Solicitări privind gesGonarea copiilor cu handicap nr. 22 
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Figura 11: Educatori/profesionișG ECEC de Spoke Sănătate 

 

Figura 12: Numărul total de accesări ale Spoke Sănătate 

Total accesări 
652

Educatori
22%

Famiglie
78%
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Concluzii: S-a remarcat necesitatea ca familiile să fie îndrumate și ghidate în dificila 

sarcină de a-și crește copiii. Această sarcină este și mai dificilă atunci când aceșGa 

prezintă dificultăți legate de dizabilități, DSA și BES. Anumite dizabilități, care prin 

natura lor limitează relația părinte-copil, implică o reevaluare a așteptărilor pe care un 

părinte le formulează în mod obișnuit în gândurile sale despre relația și viața cu un 

copil. Acest proces de reevaluare ajunge adesea să pună la grea încercare sănătatea 

mintală a părinților, aceșGa trebuind să fie însoțiți în căutarea de resurse în domeniu și 

de căi adecvate pentru copilul lor și adesea și pentru ei. 

2.6.Spoke Limbi și Comunicare, inclusiv Digitală 

Obiec?ve: The Spoke își propune să încurajeze incluziunea lingvisGcă și culturală a 

familiilor și copiilor proveniți din familii de migranți. 

În ulGmii ani, școlile noastre au înregistrat o creștere semnificaGvă a prezenței elevilor 

străini din a doua generație, în funcție de o distribuție diversificată în diferitele niveluri 

școlare: peste 80% sunt prezenți în școlile preșcolare și primare; străinii din a doua 

generație sunt în ușoară creștere în școlile secundare de gradul I și II. În învățământul 

preșcolar există un procent semnificaGv de străini (45%) care frecventează școli 

nestatale. 

Prezența elevilor străini în școlile italiene este în creștere și necesită o disGncție între 

elevii care nu au cetățenie italiană, dar care s-au născut în Italia, și elevii de imigrație 

recentă. Cei dintâi, deși sunt de origine străină, nu diferă prea mult de colegii lor 

italieni, au aceeași școlarizare și prezintă aceleași criGci, vorbesc italiana cu aceleași 

accente idiomaGce, chiar dacă adesea nu o vorbesc în familie, au gusturi și obiceiuri 

similare; pentru ei există adesea o problemă de integrare generală, dar cu tonuri deloc 

îngrijorătoare. Pe de altă parte, problema integrării se pune mai mult și mai ales în 

cazul elevilor proveniți din imigrația recentă, care nu cunosc limba și care se află 

adesea în situații de marginalizare reală, fiind membri ai unor familii cu caracterisGci 

culturale și educaționale bine definite și care vorbesc în principal limba maternă. 

Personal: Personalul implicat în Spoke a fost: 1) mediatori din rețeaua "Scuole per 

Crescere", experți în predarea limbii italiene unor străini de diferite naționalități. 

 / 42 65



Colaborarea a însemnat că experții lor, pedagogi, mediatori culturali, logopezi, au putut 

fi puși la dispoziția numeroaselor familii care aveau nevoie de ei.  

2) Personalul Centrului Intercultural Regional "Gli Anelli MancanG". Această asociație a 

fost înființată ca o experiență de agregare a Gnerilor italieni și migranți, caracterizată 

încă de la început prin parGciparea ridicată a migranților la diferitele acGvități și servicii 

oferite. Înființată ca "asociație recreaGvă nerecunoscută", bazată pe acGvități teatrale și 

pe predarea limbii italiene migranților, s-a concentrat treptat atât pe sprijinirea 

acestora și a persoanelor care trăiesc în situații de marginalitate socială și economică, 

cât și pe sensibilizarea cu privire la problemele emigrației și ale coexistenței între 

culturi, într-un dialog constant cu teritoriul. Asociația este prezentă în zona Florența 

încă din anii 1990, dar are filiale și în alte orașe din Toscana.  

Ac?vități: Au existat trei Gpuri de acGvități: 

1) AcGvități desGnate părinților: 

● Birou de ascultare pentru părinți, pentru a înțelege nivelul lor de cunoaștere a limbii 

italiene. 

● Furnizarea de informații uGle părinților cu privire la accesul la servicii. 

● Oferă sprijin în înțelegerea documentelor legate de acGvitățile zilnice. 

● Trimiterea la facilitățile asociației partenere pentru cursuri de limba italiană. 

● Prezența mediatorilor lingvisGci în Gmpul întâlnirilor programate cu profesorii. 

2) AcGvități desGnate educatorilor 0-6: 

● Furnizarea de bune pracGci pentru a asigura incluziunea copiilor de limbă străină. 

● Consiliere și sprijin pentru a promova comunicarea cu familiile străine. 

● Prezența mediatorilor culturali și lingvisGci în clasă și la interviurile cu familiile. 

● Furnizarea de instrumente și strategii uGle pentru a promova comunicarea cu copiii 

străini. 

3) AcGvități pentru copii: 

● Prezența mediatorilor culturali și lingvisGci în clasă. 

● Structurarea de trasee pentru a promova uGlizarea limbii italiene. 

● structurarea de acGvități care să favorizeze cunoașterea diferitelor culturi. 

Grup țintă: Familii și educatori 0/6. 

1) Gospodării cu raze nr. 164  

2) Educatori 0/6 care au folosit Spoke nr. 92 
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Figura 12: Educatorii și familiile ECEC de Spoke Limbi și Comunicare 

Concluzii: AcGvitățile implementate cu familiile au făcut posibilă intrarea în relație cu 

părinții copiilor și crearea unei alianțe educaționale fundamentale pentru parcursul 

educațional al copiilor. Pentru aceste familii a fost un ajutor concret și funcțional să 

aibă posibilitatea de a se adresa școlii și de a avea un sprijin pentru a relaționa atât cu 

realitatea școlară, cât și cu diferitele realități uGle pentru îmbunătățirea stării de bine 

psiho-fizice a tuturor membrilor nucleului familial. Cele două realități implicate au 

lucrat pentru intervenții în mediul școlar, în care a fost posibilă susținerea copiilor în 

relația cu colegii și profesorii pe parcursul acGvităților educaționale planificate. Acest 

lucru a permis o îmbunătățire semnificaGvă a incluziunii în cadrul clasei, cu un impact 

poziGv asupra învățării de către copii a unor noi abilități. De asemenea, acest Gp de 

intervenție a oferit educatorilor posibilitatea de a observa și, ulterior, de a pune în 

pracGcă indicațiile primite în ceea ce privește bunele pracGci care trebuie 

implementate pentru incluziunea în cadrul claselor cu elevi străini.  

În ceea ce privește acGvitățile din afara școlii, Asociația "Gli Anelli MancanG" a implicat 

copiii și familiile acestora în cursuri de limbă italiană de după-amiază. Cu toate acestea, 

fiind o organizație care se ocupă în general de mulGculturalism, aceasta a putut oferi o 
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serie de servicii și acGvități suplimentare la sediul său, cu scopul final de a include 

diferențele culturale ale străinilor în țesutul social al zonei.  

4.3. Considerații finale privind modelul Hub&Spokes 

Experimentarea F.R.I.E.N.D.E.S.K. cu modelul Hub&Spokes a avut un impact clar asupra 

deprivării culturale și sociale a copiilor, părinților și familiilor de origine.  

Modelul H&S s-a dovedit a fi un instrument eficient și un exemplu de atenție socială 

acordată copilăriei care, pornind de la temaGca și urgența educațională, a reușit să 

cuprindă mulGple aspecte ale suferinței familiale și sociale, încercând să le rezolve sau 

cel puțin să le atenueze, pe o cale de incluziune și poziGvitate. 

ObiecGvele pe care hub-ul nostru le-a înregistrat, le-a abordat și le-a aGns și rezolvat cel 

puțin parțial pot fi rezumate după cum urmează: 

● Îmbunătățirea competențelor profesionale ale profesorilor și educatorilor, 

experților și personalului școlar prin metodologii și abordări pedagogice incluzive; 

● Intervenția asupra deprivării culturale și sociale a copiilor și familiilor care trăiesc 

în condiții mai precare din cauza veniturilor scăzute, a imigrației recente, a 

pierderii locului de muncă, a analfabeGsmului, a fragilității mentale, a 

marginalității geografice; 

● Crearea unei "comunități educaGve", formată din grădinițe și școli primare, 

servicii sociale și de sănătate, spitale, asociații și, în general, toți cei care se ocupă 

de drepturile copilului, de educația copilului și de incluziunea socială. 

Modelul a realizat o organizare integrată a proceselor educaționale și de formare, 

care a acționat asupra nevoilor profunde de profesionalism și competențe înalte ale 

îngrijitorilor (educatori, profesori, coordonatori, părinți) și a interceptat o îngrijire 

adecvată și reflexivă. 

Harta în cercuri concentrice, în care Serviciul Educațional a fost centrul propulsor al 

unei transformări educaționale umane, susține și dezvoltă o îngrijire "integrată, 

relațională și colaboraGvă" a copiilor, familiilor, profesionișGlor și a diferitelor realități 

insGtuționale și de asistență socială implicate și prezente în zonă. 

Ceea ce s-a experimentat cu modelul Hub&Spokes și rezultatele obținute au fost, 

pentru toți cei implicați, o sursă de saGsfacție personală și profesională. ConșGenți de 
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faptul că nu am abordat decât o parte din disconfortul care, prin intermediul celor 

mai Gneri, se reflectă în dinamica socială care se intersectează cu viața hub-ului, au 

existat totuși dovezi clare de succes în ceea ce privește saGsfacția persoanelor 

implicate, îmbunătățirea efecGvă a unor condiții de viață foarte importante, cum ar fi 

dimensiunea muncii, a sănătății și a locuinței. 

Această conșGenGzare este confirmată de evaluarea ex-post care a fost efectuată 

asupra familiilor, părinților și îngrijitorilor care au apelat la Hub.  Pentru a obține un 

rezultat real, a fost realizat un interviu telefonic final în care a fost colectat nivelul de 

saGsfacție al uGlizatorilor. Putem raporta că feedback-ul primit a avut o evaluare mai 

mult decât poziGvă pentru 100% dintre accesele la diferitele Spoke-uri.  

Aceste date indică faptul că oamenii au o nevoie reală de a fi bine primiți și ascultați 

și că apreciază oportunitatea de a avea acces la o gamă de servicii de sprijin integrate. 

Din aceste două moGve, FISM a decis, prin urmare, să nu întrerupă acGvitățile Hub & 

Spokes ale proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K., pentru a valorifica experiența acumulată în 

acest context și pentru a îmbogăți panorama propunerilor sale școlare, culturale și 

sociale desGnate copiilor și, mai ales, familiilor acestora.  Există o conșGenGzare a 

faptului că sprijinirea nevoilor familiilor și ale părinților înseamnă sprijinirea 

dimensiunii familiale ca întreg, sprijinirea copiilor, abordarea concretă a dificultăților, 

promovarea incluziunii din toate punctele de vedere. 
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Figura 13: Rezumat al Modelului Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K.. 
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5. MODELUL HUB&SPOKES ÎN MODUL VIRTUAL. 

5.1. Contextul  

În urma pandemiei COVID-19, modelul Hub&Spokes a fost, de asemenea, testat în mod 

virtual, prin intermediul planormei F.R.I.E.N.D.E.S.K. www.friendesk.eu/planorm/, 

realizată de Blue Room InnovaGon (Spania), cu ajutorul KMOP și al Direcției Regionale 

pentru Învățământul Primar și Secundar din Tesalia (Grecia), Europanet (România), 

Asociația Know and Can (Bulgaria). 

Necesitatea de a implementa modelul Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K.în modul virtual a 

apărut în Gmpul pandemiei COVID-19. 

Pandemia a afectat mai întâi aplicarea închiderii în Italia, care apoi s-a răspândit treptat 

în diferite țări europene. FISM, în calitate de coordonator al modelului, s-a aflat în 

imposibilitatea de a pune în aplicare acțiunile planificate și planificate în cadrul hub-

ului, implicând școlile și educatorii și experții ECEC. Școlile erau închise, acGvitățile 

educaționale se desfășurau doar la distanță, oamenii erau închiși în casele lor, cu 

restricții severe în ceea ce privește mobilitatea și călătoriile. 

În al doilea rând, răspândirea pandemiei în Europa a afectat în mod diferit țările 

implicate în proiect. Cea mai frecventă situație, în cadrul parteneriatului, a fost 

dificultatea de a găsi perioade comune de aliniere pentru punerea în aplicare a 

procesului: Spania, Grecia, Bulgaria și România au cunoscut, ca și Italia, perioade de 

izolare alternând cu perioade de relaGvă relaxare a restricțiilor, dar în momente diferite 

și aproape niciodată coincidente. 

Acest lucru a presupus, pentru parteneriat, necesitatea de a regândi și de a reproiecta 

experimentarea modelului. În mod paradoxal, tocmai uGlizarea, în Gmpul acelor luni 

lungi, a planormelor IT pentru a putea conGnua să comunice, să lucreze și să se 

întâlnească, a permis ca modelul Hub&Spokes să fie revizuit, inclusiv în versiunea sa 

online. 

S-a decis să se uGlizeze planorma F.R.I.E.N.D.E.S.K., care a fost inițial concepută doar 

pentru uGlizarea cursului de formare pentru educatori și experți în ECEC, ca un "loc 
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virtual" unde familiile, părinții și îngrijitorii copiilor de 0-6 ani ar putea avea acces 

pentru a primi informații, îndrumare și sprijin, deja oferite de model ca hub școlar. 

Acest lucru a permis să se răspundă la un dublu obiecGv: primul, imediat, a fost acela 

de a oferi o soluție alternaGvă la imposibilitatea obiecGvă de a se deplasa la hub-ul 

școlii; al doilea, cu impact pe termen mediu și lung, a condus la o îmbunătățire a 

modelului în sine. 

Modelul virtual Hub&Spokes, departe de a fi limitat la momentele criGce, răspunde, de 

fapt, unei nevoi mai largi: aceea de a putea uGliza, din partea familiilor, a educatorilor și 

a experților, un "spațiu virtual" capabil să spargă limitele temporale și distanțele 

geografice. Oricine, de la domiciliul său, poate accesa și solicita sau oferi informații, 

sfaturi, consultanță. 

Din acest punct de vedere, putem spune că modelul virtual Hub&Spokes reprezintă 

atât un element de inovație în ceea ce privește concepția și planificarea inițială, cât și 

un factor de incluziune pentru toți cei care trăiesc în situații structurale de izolare 

relaGvă: gândiți-vă la cei care locuiesc în zone îndepărtate sau rurale, pe insule mici sau 

în regiuni periferice sau ultraperiferice, în periferii urbane, în zone cu servicii reduse, în 

zone interioare sau în zone mai puțin dezvoltate.  

5.2. PlaYorma F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes 

Planorma F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes este un birou virtual de asistență pentru 

familii, care își propune să ofere informații și sprijin familiilor și copiilor lor cu vârste 

cuprinse între 0 și 6 ani în legătură cu nevoile acestora. Acest Family Help-Desk este 

un sistem integrat în care educatorii, profesorii, experții și voluntarii pot lucra 

împreună pentru a oferi familiilor copiilor un serviciu incluziv și atotcuprinzător. 

Există patru Spokes, adică patru camere virtuale, câte una pentru fiecare domeniu de 

competență și intervenție. În cadrul Spoke-ului SĂNĂTATE, în Spoke-ul SĂNĂTATE, în 

Spoke-ul ARTE ȘI CULTURĂ, în Spoke-ul LIMBAJ ȘI COMUNICARE, ȘI DIGITAL, părinții și 

familiile pot găsi informații relevante despre subiectele fiecărui Spoke, pot parGcipa la 

întâlniri cu experți, pot pune întrebări sau pot solicita sprijin specializat. BuleGne 

informaGve, podcasturi, bloguri, interviuri cu experți sunt disponibile gratuit.  

În cele din urmă, Spoke FORMARE se adresează educatorilor și profesorilor interesați 

să îș i îmbunătățească dezvoltarea profesională. Cursul de formare 
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F.R.I.E.N.D.E.S.K.este disponibil gratuit. Acesta se bazează pe 6 unități și diferite 

acGvități de învățare, care sunt derivate în principal din cele mai bune pracGci 

educaționale 0-6 și sunt concepute cu o abordare de auto-reflecție asupra propriei 

acGvități educaționale zilnice. 

5.3. Încercări 

Partenerii KMOP, Direcția Regională pentru Învățământul Primar și Secundar din 

Tesalia, Europanet și Asociația Know and Can și-au testat virtual purtătorii de cuvânt 

respecGvi. Implementarea lor a implicat mulți actori, inclusiv în principal profesori, 

educatori, psihologi, profesionișG care lucrează cu copii cu vârste cuprinse între 0-6 

ani, familii și copii.  

ObiecGvul acGvităților a fost acela de a lucra asupra Modelului Hub&Spokes, de a 

colecta date, staGsGci și interviuri cu beneficiarii și actorii, în vederea elaborării unei 

evaluări finale și a unor idei pentru viitoarea implementare a Modelului Hub&Spokes. 

În plus, au fost idenGficate câteva bune pracGci pentru fiecare dintre cele două părți. 

Criteriile uGlizate pentru idenGficarea lor au fost:  

● Flexibilitate: pracGca poate fi adaptată la diferite grupuri țintă, iar acGvitățile pot fi 

modificate și schimbate în funcție de nevoile educatorului și ale copilului; 

● Aplicabilitate: pracGca poate fi aplicată la diferite grupuri-țintă; 

● Ușurința de uGlizare: pracGca poate fi uGlizată atât de persoanele care lucrează în 

domeniul educației, cât și de persoanele care nu au experiență în domeniul 

educației; părinții pot uGliza pracGca fără o pregăGre prealabilă;  

● Simplitate: pracGca este ușor de realizat; 

● Legătura cu subiectul. 

5.3.1. Spoke Limbi și Comunicare, inclusiv Digitală  - Asociația Know and Can 

(Bulgaria) 

Domenii de intervenție ale Spoke Limbi și Comunicare, inclusiv Digitală: 

1. Îmbunătățirea abilităților de comunicare ale copiilor în limbi străine.  

2. Sprijinirea rezolvării unor probleme specifice, cum ar fi respingerea socială și 

izolarea în viața unui copil. 

3. Ajută copiii să învețe o limbă străină mai eficient prin învățarea bazată pe joc și are 
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un impact poziGv asupra abilităților lor de comunicare.  

4. Promovarea comunicării între colegii de clasă și, de asemenea, între elevi și 

profesori. 

5. Promovarea comunicării între colegii de clasă, încurajarea acestora să coopereze în 

rezolvarea problemelor și să învețe împreună, prin predarea între colegi. 

Persoane implicate: prac?cile au fost elaborate împreună de persoane cu 

următoarele origini: 

● Profesori 

● Educatori 

● Psihologi 

● Părinți 

● Persoanele care lucrează cu copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani 

Publicul țintă: 

● Persoane implicate în procesul educațional: profesori, formatori, educatori etc; 

● Persoane care lucrează cu copii: psihologi, pedagogi etc. 

● Familii: părinți și rude ale copiilor; 

● Copii de toate vârstele, cu accent pe copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani; 

Bune prac?ci: 

Titlul bunei pracGci: Învățarea limbilor străine pe bază de poveșG. 

Descriere: Se sugerează că elevii mai Gneri învață mai ușor o limbă străină. PoveșGle 

sunt considerate un instrument valoros pentru învățarea limbilor străine de către Gnerii 

care învață o limbă străină, deoarece oferă copiilor atât beneficii lingvisGce, cât și 

personale, într-un mediu sigur și relaxat, care reduce stresul și anxietatea la Gnerii care 

învață, ceea ce duce la o achiziție mai reușită a limbii. Recomandări pentru poveșG: 

a) Personajul principal poate fi asemănător cu elevii din punct de vedere al vârstei și al 

altor calități, asnel încât să fie ușor de idenGficat de către copii. 

b) Alegerea altor personaje se poate baza pe viața de zi cu zi a copiilor (membrii 

familiei, carGerul, școala) pentru a crea o interconexiune între cunoșGnțele de bază 

și experiențele personale ale acestora și intriga poveșGlor. 

c) Având în vedere capacitatea limitată de concentrare a Gnerilor elevi, poveșGle 

trebuie să fie scurte. 

d) PoveșGle pot fi scrise sub formă de dialog pentru a asigura condițiile adecvate 
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pentru dramaGzare.  

PoveșGle sunt folosite pentru a introduce o gamă largă de elemente lingvisGce 

suplimentare pentru elevi, fără a afecta nivelul de înțelegere. Acestea pot fi folosite 

pentru a învăța și a revizui vocabularul, pentru a provoca discuții etc. 

Evaluare: această metodă sporește moGvația și parGciparea elevilor la procesul de 

învățare. Această metodă creează un mediu prietenos și relaxat care le permite elevilor 

să își dezvolte abilitățile sociale și lingvisGce, în Gmp ce natura ludică a acGvităților duce 

la dezvoltarea creaGvității și imaginației copiilor. 

Titlul bunei pracGci: Îmbunătățirea relațiilor dintre colegi prin joc dramaGc. 

Descriere: Jocul de teatru este genul de joc în care copiii își asumă roluri și le 

interpretează pentru a se explora pe ei înșiși și mediul înconjurător. Prefăcându-se că 

sunt altcineva sau altceva, copiii pot învăța noi modalități de a se exprima, de a 

împărtăși gânduri și idei și chiar de a intra în contact cu senGmentele lor. Inițierea 

acestei acGvități la școală poate contribui, de asemenea, la crearea unor relații mai 

strânse între colegii de clasă.  

Evaluare: 

● Ajută la descoperirea unei serii de calități poziGve despre sine și despre cei din jur și 

la dobândirea încrederii în sine. 

● Acesta încurajează elevii să comunice și să coopereze între ei. Implicarea în jocul 

dramaGc îi ajută pe elevi să învețe să recunoască și să respecte ideile, sugesGile și 

perspecGvele creaGve ale celorlalți. 

Titlul bunei pracGci: Învățarea Gmpurie a limbilor străine prin joc. 

Descriere: Teoriile actuale de învățare a limbilor presupun că copiii învață cel mai bine 

prin descoperire și experimentare și sunt moGvați să învețe într-un context ludic și 

relaxat. Această metodă implică jocuri bazate pe subiecte care trebuie învățate, de 

exemplu: "școală", "carGer", "culori", "obiecte personale", "animale", "locuri", 

"mâncare", "transport", "Gmp liber", "corp", "natură", "anoGmpuri și vreme", "mass-

media" și "cultură" etc. Elevii sunt plasați în diverse situații imaginabile. Scopul 

principal al acestei etape este de a-i implica pe elevi în joc și de a-i face să "producă" 

limba și să comunice fără a se îngrijora dacă se descurcă bine sau rău. 
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Evaluare: S-a arătat că învățarea limbilor străine realizată într-o atmosferă "ludică" a 

avut ca rezultat (a) sGmularea moGvației elevilor, (b) creșterea încrederii în sine și (c) 

crearea unei aGtudini poziGve față de învățarea limbilor străine. 

Titlul bunei pracGci: Scaune flexibile. 

Descriere: Printre Gpurile de scaune flexibile se numără scaunele, mingile terapeuGce, 

micile scaune de grădină portabile, pernele, cuGile, scaunele pe roți, sacii de fasole și 

mezaninele. S-a constatat că dispunerea neliniară a locurilor permite adesea o mai 

mare interacțiune socială între elevi și studenți și profesori. În plus, se pare că este 

benefic pentru sănătatea elevilor. 

Evaluare: Scaunele flexibile încurajează o mai mare independență și autonomie din 

partea elevului. Scaunele flexibile permit, de asemenea, legănarea, legănarea, 

balansarea, aplecarea sau statul în picioare, ceea ce crește fluxul de oxigen către creier, 

circulația sângelui și rezistența nucleului. Asnel, se ard mai multe calorii și crește 

metabolismul. De asemenea, ajută la menținerea minților Gnere mai alerte și mai 

concentrate. În plus, deoarece elevii împart spațiul de învățare și stau pe rând în 

diferite poziții, ei pot discuta între ei atunci când este cazul și își pot îmbunătăți asnel 

tehnicile de conversație. 

Titlul bunei pracGci: Predarea între colegi. 

Descriere: Această metodă presupune ca acei copii care înțeleg cel mai bine subiectul 

să îl explice colegilor lor, ajutându-i să înțeleagă și să își corecteze greșelile. De 

asemenea, elevii pot încerca să caute împreună răspunsuri și explicații în manuale sau 

în alte resurse.  

Evaluare: 

● Creează un mediu în care elevii pot învăța în echipă 

● Îmbunătățește abilitățile de implicare, comunicare și autonomie ale elevilor 

● Promovează gândirea criGcă și învățarea bazată pe rezolvarea problemelor 

● Îmbunătățește înțelegerea conținutului cursului 

● Dezvoltă încrederea în sine și securitatea 

Rezultate și feedback: 
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● Limbajul și comunicarea sunt abilități care pot fi predate copiilor în multe moduri 

diferite, non-formale și incluzive, nu doar prin predare formală. 

● Limbajul și comunicarea sunt abilități care pot fi predate copiilor prin intermediul 

acGvităților de zi cu zi; 

● Nu este necesar să fiți un specialist cu o diplomă în domeniul limbajului și al 

comunicării pentru a preda copiilor abilități de bază de comunicare. 

● Fiecare acGvitate legată de limbaj și comunicare poate fi adaptată la diferite grupuri 

țintă de copii, în funcție de nevoile acestora. 

● Este bine să se stabilească criterii flexibile pentru dezvoltarea acGvităților legate de 

limbaj și comunicare, în special atunci când se lucrează cu copii cu vârste cuprinse 

între 0 și 6 ani, deoarece fiecare copil are nevoi individuale. 

5.3.2.  Spoke Sănătate - KMOP și Direcția Regională pentru Învățământ Primar și 

Secundar din Thessaly (Grecia) 

Domeniile de intervenție ale Spoke Sănătate: 

● Ajutarea atașamentului nesigur. 

● Măsurarea incluziunii copiilor cu dizabilități. 

● Implicarea copiilor cu dizabilități. 

● Ajutarea copiilor marginalizați. 

● Ajută la combaterea anxietății. 

● Promovarea pracGcilor de predare incluzive pentru a preveni abandonul școlar, 

pentru a atenua dezavantajele Gnerilor vulnerabili și pentru a sprijini reziliența și 

învățarea pe tot parcursul vieții prin muzică și acGvități arGsGce. 

Persoane implicate: prac?cile au fost elaborate împreună de persoane cu 

următoarele origini: 

● Educatori, psihosociologi sau specialișG în sănătate psihologică, organizații și/sau 

specialișG în terapia cu animale. 

● Educatori și profesionișG care lucrează în domeniul inegalităților 

● Educatori, psihosociologi sau specialișG în sănătate psihologică  

● părinți (la un anumit stadiu pentru a ajunge la copilul lor - dacă este posibil) 

● Educatori și administrația școlii 

● Terapeuți profesionișG în muzică și dans-mișcare, educatori 
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Publicul țintă: 

● Copii 

● Educatori 

● Copii mici 

● Studenți 

Bune prac?ci: 

Titlul bunei pracGci: Terapie asistată de animale pentru copiii care suferă de atașament 

nesigur cauzat de abuz și neglijare. 

Descriere: Terapia asistată de animale poate fi efectuată cu copiii care au suferit 

abuzuri sau neglijență în familie. Pe lângă beneficiile psihologice obișnuite ale terapiei, 

această pracGcă se concentrează pe reducerea probabilității ca aceșG copii să conGnue 

să se implice în comportamente abuzive de-a lungul vieții lor. Această formă de terapie 

creează o bulă de siguranță între copil, terapeut și animal. Beneficiile terapiei cu 

animale sunt numeroase: reduce singurătatea și anxietatea, crește sGmularea mentală, 

oferă confort și ajută la relaxare. 

Evaluare: Prin intermediul legăturii cu animalele, copiii pot învăța și înțelege emoțiile 

lor, cu ajutorul specialișGlor și al animalelor se pot vindeca de asemenea de traume sau 

probleme de sănătate mintală. 

Transferabilitatea bunei pracGci: Pentru a realiza acest obiecGv, este necesar să se ia 

legătura cu organizațiile care dețin animale de terapie. În plus, va fi nevoie de facilități 

care să permită animalelor și copiilor să aibă un loc unde să stea. Cu ajutorul unor 

profesionișG și specialișG. 

Titlul bunei pracGci: Indicele de incluziune în domeniul sănătății comunitare pentru 

copii 

Descriere: Abordarea barierelor din mediul înconjurător poate contribui la sănătatea și 

calitatea vieții copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora. Indicele de incluziune în 

sănătate în comunitate (CHII) este un instrument de măsurare dezvoltat în Statele 

Unite pentru a idenGfica barierele de mediu și factorii care facilitează incluziunea în 

sănătate în comunitate. CHII adoptă o perspecGvă adultă și este posibil să fi fost omise 

aspecte esențiale pentru copii. 

Punctele cheie ale indicelui: 
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● Pentru a crea comunități incluzive, este nevoie de un instrument de măsurare 

specific nevoilor copiilor cu dizabilități. 

● Pentru dezvoltarea unui indice cuprinzător, trebuie să luăm în considerare nevoile 

diverse și în evoluție ale copiilor cu diferite Gpuri de dizabilități (fizice, senzoriale și 

cogniGve) și ale familiilor acestora. 

● Elementele trebuie să fie universale (pot fi uGlizate de diferite Gpuri de uGlizatori) și 

generalizabile în diferite sectoare ale comunității (educație, sănătate, guvern și 

organizații). 

● Potențiala uGlizare a acestui instrument poate fi exGnsă la pracGca clinică, la 

dezvoltarea poliGcilor comunitare și publice, pentru a sprijini comunitățile în 

idenGficarea domeniilor de îmbunătățire în ceea ce privește incluziunea copiilor cu 

dizabilități în cadrul facilităților lor, prezentând în același Gmp îndrumări privind 

modul de a răspunde acestor nevoi. 

Acest instrument poate fi uGlizat pentru a stabili indicatori și repere pentru inițiaGvele 

de promovare a sănătății în comunitate și intervențiile bazate pe context, cum ar fi 

punerea în aplicare a poliGcilor de accesibilitate și de recreere în comunitate pentru 

copiii cu dizabilități, și poate contribui la promovarea unor viitoare inițiaGve de 

promovare a sănătății pentru aceșG copii și familiile lor. 

Evaluare: Indicele de incluziune în domeniul sănătății poate idenGfica barierele de 

mediu și facilitatorii incluziunii în domeniul sănătății din comunitate și poate contribui 

la rezolvarea problemelor existente. 

Transferabilitatea bunului: Implicarea specialișGlor care înțeleg sau cunosc uGlizarea 

acestui indice și șGu cum să aplice și să evalueze rezultatele, organizații care pot face o 

schimbare în cazul în care sunt idenGficate probleme. 

Titlul bunei pracGci: Includerea copiilor cu dizabilități. 

Descriere: În Australia, există o abordare pe două niveluri a serviciilor ECEC, cu învățare 

Gmpurie (îngrijire a copiilor) sprijinită la nivel național de către guvernul australian și 

servicii pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani organizate de guvernele statelor 

și teritoriilor. În ceea ce privește îngrijirea copiilor, Programul național de sprijinire a 

incluziunii (ISP) sprijină copiii cu dizabilități, copiii aborigeni sau din Insulele din 

Strâmtoarea Torres, copiii din medii culturale și lingvisGce diferite și copiii cu afecțiuni 
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medicale grave, întârzieri de vorbire și limbaj sau cu comportament perturbator. Cea 

mai mare parte a finanțării subvenționează educatori suplimentari pentru a sprijini un 

copil cu handicap sau un copil cu nevoi de sprijin ridicat, servicii de interpretare sau un 

lucrător bilingv. O altă componentă, agenția de sprijin pentru incluziune, sprijină un 

serviciu pentru a dezvolta un plan strategic de incluziune, care idenGfică nevoia de 

modificări, formare sau resurse suplimentare, inclusiv echipamente specializate. 

Personalul Agenției de sprijin pentru incluziune poate vizita serviciul pentru a oferi 

consiliere (Department of EducaGon, Skills and Employment, 2020). 

În statul Victoria, de exemplu, o grădiniță ISP oferă, de asemenea, finanțare pentru 

personalul suplimentar pe termen scurt și pe termen lung și are o anumită capacitate 

de a oferi consiliere (Department of EducaGon and Training, 2016). Programele de 

incluziune se concentrează în primul rând pe angajarea de personal suplimentar cu 

calificări minime pentru a se ocupa de copiii cu dizabilități. Cadrul de învățare în primii 

ani de viață, care ghidează serviciile ECEC, are o definiție largă a incluziunii, incluzând 

diversitatea socială, culturală și lingvisGcă a copiilor, sGlurile de învățare, abilitățile, 

dizabilitățile, sexul, circumstanțele familiale și localizarea geografică (Department of 

EducaGon, Employment and Workplace RelaGons, 2009), dar nu a evoluat de la 

principii la pracGcă.  

În Grecia, pe baza cadrului juridic actual, incluziunea în primii ani de viață este pusă în 

aplicare în principal prin sprijin în clasă de către personalul de sprijin pentru copii mici. 

Calificările personalului de sprijin pentru copilăria Gmpurie variază de la câteva ore de 

formare profesională privind incluziunea până la o diplomă postuniversitară în 

domeniul educației Gmpurii sau al educației speciale (Legea 3699/2008, art. 20). În 

prezent, la nivel național sau local, lipsește un cadru convenit, bazat pe dovezi, pentru 

punerea în aplicare a incluziunii, cum ar fi publicarea de pracGci incluzive recomandate 

și/sau orientări specifice pentru a sprijini punerea în aplicare. În consecință, în 

sectoarele educației speciale pentru copii mici și pentru copii mici, există percepții 

diferite cu privire la modul în care ar trebui implementată incluziunea, pracGca 

incluzivă fiind adesea percepută ca un model de "integrare" a elevilor cu dizabilități în 

clasa obișnuită (Fyssa, Vlachou și Avramidis, 2014). Lipsa unui cadru comun care să 

definească și să ghideze punerea în aplicare a pracGcii incluzive se reflectă, de 

asemenea, în percepția educatorilor cu privire la rolurile lor, mulți profesori de 
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educație generală considerând că profesorii de educație specială și personalul de sprijin 

sunt responsabili de sprijinirea nevoilor de dezvoltare și de învățare ale copiilor cu 

dizabilități în clasa generală (Vlachou & Fyssa, 2016). 

Evaluare: Exemple din diferite țări (și din Grecia) de bune pracGci în ceea ce privește 

implicarea copiilor în sistemele de educație Gmpurie. 

Transferabilitatea bunelor pracGci: schimbarea sistemaGcă, indolența diferitelor 

organizații față de incluziune. 

Titlul bunei pracGci: Terapia prin joc. 

Descriere: Terapia prin joc îi poate ajuta pe copii să învețe un comportament mai uGl și 

mai corect, să-și înțeleagă emoțiile și să-și rezolve conflictele interioare. Prin 

intermediul terapiei prin joc, copiii învață, de asemenea, autocontrolul și respectul de 

sine, cum să își exprime senGmentele, să își rezolve problemele, să își îmbunătățească 

abilitățile de comunicare și să își modifice comportamentul problemaGc. 

Evaluare: Terapia prin joc poate îmbunătăți abilitățile de comunicare ale copiilor și le 

oferă acestora posibilitatea de a învăța. 

Transferabilitatea bunelor pracGci: un terapeut specializat în această formă de terapie, 

un loc unde copiii se pot juca, jucării, muzică. 

Title of good pracGce: Terapia cogniGv-comportamentală pentru copiii cu anxietate. 

Descriere: Cu ajutorul TCC (terapie prin vorbire), copiii pot fi ajutați să înțeleagă cum 

funcționează gândurile lor, care sunt emoțiile lor și cum le afectează comportamentul și 

cum, pe măsură ce emoțiile lor se schimbă, se poate schimba și comportamentul lor. În 

plus, copiii dobândesc controlul asupra gândurilor lor, învață să vorbească despre ei 

înșiși într-un mod sănătos, găsesc strategii de adaptare eficiente și, dacă este necesar, 

se confruntă cu situația de care se tem pentru a arăta că lucrurile sunt în regulă.   

Evaluare: TCC ajută oamenii să învețe și să își înțeleagă emoțiile și ceea ce se află în 

spatele lor, îmbunătățindu-le sănătatea mintală. 

Transferabilitatea bunelor pracGci: Un terapeut specializat în această formă de terapie. 

Titlul bunei pracGci: Animale în clasă. 

Descriere: Din ce în ce mai multe cercetări arată beneficiile pe care animalele de 
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companie le au asupra indivizilor. Prezența animalelor într-o clasă primară poate avea, 

de asemenea, multe beneficii. Elevii nu trebuie neapărat să fie implicați în acGvități cu 

animalul. Chiar și simpla prezență este suficientă pentru a vedea rezultate poziGve. 

Evaluare: 

● Se șGe că animalele ajută la calmarea copiilor în Gmpul atacurilor de panică și pot fi 

considerate prietenii lor, ajutându-i să se simtă mai puțin singuri. 

● Un animal de companie în sala de clasă poate contribui la responsabilizarea 

elevilor, deoarece trebuie să fie îngrijit. 

● În plus, s-a dovedit că prezența unui animal are un impact poziGv asupra 

performanțelor școlare ale elevilor. 

● De asemenea, animalele îi pot face pe copii să fie mai conșGenți de ceea ce se 

întâmplă în jurul lor și le pot crește abilitățile sociale. 

Transferabilitatea bunei pracGci: Această pracGcă este posibilă numai dacă niciunul 

dintre elevi nu este alergic la animale și dacă există suficiente resurse pentru a avea 

grijă de un animal de companie. 

Titlul bunei pracGci: Project LINK: Învățarea într-o cheie nouă (Corp și muzică pentru 

ascultare și împărtășire fără cuvinte) 

Descriere: Proiectul a implicat muzicoterapeuți și art-terapeuți care au lucrat alături de 

profesori pentru a le permite acestora să uGlizeze pracGci centrate pe muzică și 

abordări expresive în acGvitatea lor, pentru a-i ajuta să dobândească abilități noi și 

inovatoare și pentru a sprijini bunăstarea relațională în clasă, atât pentru elevi, cât și 

pentru ei înșiși. Rolul formatorilor a fost, asnel, de a îmbunătăți abilitățile de ascultare 

și expresivitatea profesorilor, în principal la nivel non-verbal, prin creșterea gradului de 

conșGenGzare. Alte obiecGve au fost de a exGnde strategiile educaționale expresive în 

ceea ce privește autoreglarea emoțională. De exemplu, profesorii au fost încurajați să 

își exploreze spațiul interior prin exerciții de respirație și imaginație. De asemenea, a 

fost folosită terapia prin muzică. În plus, elevii au parGcipat și la terapie prin muzică și 

la alte acGvități similare.  Produsul lor final a fost un videoclip muzical care a fost 

vizionat și discutat cu profesorul și terapeutul-formator. 

Evaluare: În final, profesorii au împărtășit și au numit mai multe aGtudini pe care au 

reușit să le experimenteze și să le dezvolte: au vorbit despre importanța de a asculta 
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modalitățile subiecGve de exprimare ale elevilor, de a le aprecia competența 

emoțională și de a fi mai flexibili și mai creaGvi în interacțiunile lor. AceșGa au raportat 

că abilitățile lor de observare s-au dezvoltat în direcția unui mod de predare centrat pe 

cursant și că se concentrează mai mult pe proces decât pe produsul experienței de 

învățare. În același Gmp, aceșGa au subliniat importanța de a avea Gmp suficient în 

cadrul zilei școlare pentru aceste acGvități și de a fi sprijiniți în dezvoltarea de noi 

acțiuni educaționale pracGce legate de aceste competențe. De asemenea, elevii au fost 

recunoscători pentru oportunitatea de a-și exprima senGmentele și de a colabora cu 

colegii.  

Transferabilitatea bunelor pracGci: Pentru a organiza acest proiect în mod 

corespunzător, este nevoie de un psiholog profesionist în acest domeniu specific.  

Rezultate și feedback:  

● Cu ajutorul animalelor, copiii își pot înțelege emoțiile și se pot vindeca. 

● Cu ajutorul indicelui de incluziune în domeniul sănătății, pot fi idenGficate barierele 

de mediu și facilitatorii incluziunii în domeniul sănătății din comunitate. 

● Cu ajutorul terapiei prin joc, copiii pot înțelege/învăța despre emoțiile lor, pot 

învăța să rezolve conflictele. 

● Cu ajutorul TCC, copiii pot învăța și înțelege cum funcționează emoțiile lor și cum 

comportamentul lor este legat de acestea. 

● Există dovezi că prezența animalelor în sala de clasă poate oferi un senGment de 

pace și calm atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Acest lucru ajută la 

combaterea anxietății și îmbunătățește sănătatea lor mintală. 

● Muzica, artele și limbajele corporale expresive sunt luate în considerare în legătură 

cu efectele lor poziGve asupra proceselor de învățare și de reglare emoțională, 

precum și pentru potențialul lor creaGv și relațional, aducând asnel beneficii în 

principal sănătății mentale a beneficiarilor. 

5.3.3. Spoke Artă și Cultură - Europanet (România) 

Domeniile de intervenție ale Spoke Artă și Cultură: 

● Familiarizarea elevilor cu diferite forme de artă și culturi. 
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● UGlizarea artei ca instrument pentru a îmbunătăți implicarea în procesul de 

învățare. 

● Dezvoltarea viitoarelor competențe ale studenților pentru industriile creaGve și 

creșterea spiritului european prin cultură și artă. 

● Dezvoltarea abilităților de comunicare în sfera socială la elevi;  

● SGmularea colaborării între grupurile din societate. 

Persoane implicate: prac?cile au fost elaborate împreună de persoane cu 

următoarele origini: 

● Educatori 

● ArGșG 

● Manageri de insGtuții culturale 

● Manageri de insGtuții teatrale 

● Studenți la studii de teatru 

● Universitatea de Arte 

● Organisme publice locale 

Publicul țintă: 

● Copii 

● Educatori 

Bune prac?ci: 

Titlul bunei pracGci: Integrarea artelor în programa școlară 

Descriere: În curriculumul educațional românesc pentru insGtuțiile de învățământ 

formal, este aprobată "Săptămâna ALTFEL", desfășurată la o dată fixă (din 2022, fiecare 

școală poate alege perioada în funcție de specificul local). 

În cadrul acestei săptămâni ALTFEL, copiii vizitează insGtuții de învățământ, dar este 

încurajată și parGciparea la alte acGvități: vizite la muzee, ateliere de creație, întâlniri 

cu diverși reprezentanți ai culturii și artei, vizionarea de spectacole etc. 

Evaluare: Integrarea artelor în programa școlară - în ALTFEL din această săptămână (în 

traducere ALTFEL înseamnă "în alt mod") - oferă elevilor și profesorilor experiențe de 

învățare prin artă și cultură care sunt sGmulante și provocatoare din punct de vedere 

intelectual și emoțional. Prin aceste acGvități, spiritul european este sGmulat printr-o 

cultură comună, iar industriile creaGve sunt, de asemenea, sGmulate de la o vârstă 

fragedă (a se vedea Planul european pentru cultură). 
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Transferabilitatea bunelor pracGci: Necesită un bun acces la insGtuțiile culturale sau un 

acces flexibil de la insGtuțiile culturale (arGșG/reprezentanți culturali) la insGtuțiile de 

învățământ. 

Titlul bunei pracGci: Teatrul (Drama în școli) - integrare în curriculum/2 

Descriere: În curriculumul educațional românesc pentru insGtuțiile de învățământ 

formal, începând cu anul 2018, teatrul în educație a fost acceptat ca o formă specifică 

de "a}er-school". În acest fel, studenți de la universitățile de artă, actori de la teatre și 

insGtuții culturale de teatru au fost direct prezenți în insGtuțiile de învățământ și au 

avut ocazia de a dezvolta lecții de teatru. În acest fel, legătura dintre educație și artă a 

fost pusă în pracGcă - în conformitate cu prioritatea Planului de lucru european pentru 

artă și cultură. 

Evaluare: Integrarea teatrului în educație, orele de teatru directe în școli (și în 

insGtuțiile ECEC) au oferit elevilor și profesorilor experiențe de învățare prin artă și 

cultură/ dezvoltă abilități sociale pentru parGcipanți și, de asemenea, abilități de lucru 

în grup (luarea de decizii, ascultarea celorlalți etc.). Pentru dezvoltarea spiritului 

european, aceste abilități de lucru în comun sunt foarte importante, deoarece cresc 

spiritul de toleranță și nivelul de democrație la nivel individual. 

Transferabilitatea bunei pracGci: Necesită un bun acces la insGtuțiile culturale sau un 

acces flexibil de la insGtuțiile culturale (arGșG/reprezentanți culturali) la insGtuțiile de 

învățământ și, de asemenea, locații specifice pentru teatru/teatru în sălile de clasă 

(infrastructură, așezări logisGce). 

Titlul bunei pracGci: Sprijin din partea autorităților publice pentru un acces facil la 

evenimente culturale și arGsGce 

Descriere: În România, autoritățile publice locale pot sprijini copiii din zonele rurale să 

călătorească în marile orașe unde au loc evenimente și insGtuții culturale. Autoritățile 

publice locale pot oferi transport public specific pentru copii. În cazul comunităților 

rurale locale cu dezvoltare locală și colectare de impozite, este posibilă și 

subvenționarea parGcipării copiilor la evenimente culturale prin acoperirea tuturor 

costurilor de parGcipare (bilete, mese în ziua excursiei etc.). 
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Evaluare: Posibilitatea de sprijin oferit de autoritățile publice direct studenților pentru a 

parGcipa la evenimente culturale și arGsGce este văzută ca o datorie din partea 

autorităților și a statului pentru o nouă generație europeană. Acest sprijin este oferit în 

special pentru a dobândi noi experiențe de învățare prin artă și cultură/ pentru a 

dezvolta apGtudini sociale pentru parGcipanți și, de asemenea, apGtudini de lucru în 

grup (luarea deciziilor, ascultarea celorlalți etc.). Pentru dezvoltarea spiritului 

european, aceste apGtudini de lucru în comun sunt foarte importante, deoarece ele 

cresc spiritul de toleranță și nivelul de democrație la nivel individual. 

Transferabilitatea bunelor pracGci: Este nevoie de un bun dialog între reprezentanții 

autorităților publice și managerii insGtuțiilor de învățământ. 

Rezultate și feedback: 

● Arta poate fi folosită pentru a învăța despre cultură, evenimente istorice și multe 

alte subiecte. 

● Teatrul, teatrul în educație, teatrul în școli - poate fi folosit pentru a dezvolta 

abilitățile sociale, capacitatea de a lucra împreună etc. 

● ParGciparea la evenimente arGsGce și culturale - poate fi folosită pentru 

dezvoltarea abilităților sociale, a capacității de a lucra împreună, a spiritului de 

toleranță și a educației anGdiscriminatorii etc. 
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