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Schimburi cu scop de învățare 

 

Ce este un schimb de învățare? 

Un schimb de învățare este o oportunitate pentru indivizi, grupuri și comunități de a vizita și învăța 

prin schimbul de idei și schimbul de soluții comune. 

Schimburile creează oportunități de 

prezentare informații și de învățare de la 

persoane cu interese similare sau care se 

confruntă cu provocări similare. 

Schimburile sunt deosebit de utile în 

contextul rural, unde comunitățile din 

diferite locații se confruntă cu provocări 

similare și există dorința de a împărtăși 

învățarea și experiențele din abordările 

adoptate, inclusiv experiența întreprinderii 

sociale. 

Acesta poate să fie deosebit de util atunci când un grup începe un nou domeniu de lucru și poate 

învăța de la alții care au implementat o soluție de întreprindere socială. Călătoria către alte 

întreprinderi sociale din mediul rural poate oferi o experiență de învățare comună despre modul 

în care ambele grupuri se confruntă cu oportunități sau provocări specifice mediului rural. 

 

Avantajele participării sau găzduirii unui schimb de învățare 

Există atât avantaje pentru partenerul gazdă, cât și pentru partenerul care se duce în vizită, care 

se bazează pe schimbul de învățare între parteneri în jurul unor interese și provocări comune. 

Partenerul vizitator va avea ocazia să vadă cum un grup, o organizație sau o 

comunitate similară abordează provocările comune și va veni înarmat cu noi 

perspective și perspective. Partenerul gazdă are ocazia să-și explice proiectul 

unui public nou și interesat, văzând deseori propriile proiecte din nou cu ochi 

noi.  

 

„Când grupurile comunitare fac vizite în alte comunități, cea mai valoroasă parte este 

adesea întâlnirea cu oameni noi cu interese similare și obținerea de noi perspective asupra 

provocărilor comune. Grupurile care vizitează vin înarmate cu idei și abordări noi, iar 

organizațiile gazdă au ocazia să-și explice proiectul unui public nou și interesat, văzând 

deseori propriile proiecte din nou cu ochi noi.” 

Scottish Community Alliance  
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Fiecare grup partener va întâlni oameni noi, va face conexiuni durabile și își va extinde rețelele. 

În contextul rural, rețelele de sprijin de la egal la egal sunt deosebit de importante datorită naturii 

izolatoare a locațiilor rurale îndepărtate. 

Vizualizați un exemplu de schimb in video despre Lahemaa National Park, care a fost condus în 

Estonia de echipa ERASMUS din proiectul „Antreprenoriat social pentru schimbare locală”. 

  

Cum să planificați și să profitați la maxim de o vizită de schimb de învățare 

Planificarea este un element cheie al oricărui eveniment de schimb de învățare, dar mai ales 

pentru vizitatorii din comunitățile rurale, unde costul total și timpul de călătorie sunt mai mari 

decât cel al omologilor lor urbani. Din acest motiv, este înțelept să revizuiți cu atenție toate 

aspectele planului dvs., luând în considerare logistica și costurile, pentru a maximiza învățarea pe 

care o puteți obține din călătoria dvs. 

Aceasta ar putea include vizitarea mai multor locații în timpul călătoriei, pentru 

a maximiza beneficiile călătoriei și a timpului și pentru a aduce o gamă largă de 

experiență pentru a informa planurile viitoare.  

 

În general, majoritatea oamenilor doresc să participe la un schimb de învățare pentru a afla 

informații specifice, oportunități sau modalități de a face față provocărilor. Acest lucru ar trebui 

să vă faciliteze identificarea locurilor de vizitat: 

 

➢ Activitatea antreprenorială 

 

• Dacă desfășurați deja o activitate antreprenorială sau intenționați să dezvoltați o 

nouă zonă de activitate comercială, poate fi util să vizitați o altă organizație cu 

experiență în acest domeniu de lucru. 

• Acest lucru poate oferi o înțelegere mai profundă atât pentru lucrările pregătitoare 

pentru promovarea unui nou domeniu de activitate, fie pentru oportunități de 

rafinare și îmbunătățire a activităților operaționale pentru activitățile existente. 

Acest lucru poate oferi, de asemenea, oportunități de colaborare continuă. 

• Destul de des, o întreprindere socială poate desfășura activități în mai multe 

domenii de activitate pentru a obține beneficii sociale și de mediu pentru 

comunitatea lor locală. 

Identificarea persoanei și locului de vizitat poate părea o sarcină dificilă pentru început, dar 

trebuie mai întâi să luați în considerare ce doriți să învățați. Faceți o listă și, odată ce ați 

identificat lucrurile cheie pe care doriți să le învățați, puteți începe să vă gândiți de la cine 

ați putea învăța. Pot exista organizații regionale sau naționale care vă pot ajuta să 

identificați partenerii potriviți de vizitat sau prin intermediul contactelor pe care le-ați făcut 

prin intermediul rețelelor existente. 

https://www.youtube.com/watch?v=V2c8tRzKmtk&feature=youtu.be
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➢ Localizare geografică 

 

• Ați putea să vă conectați cu această organizație, deoarece acestea se confruntă cu 

oportunități sau provocări similare datorită localizării lor rurale. 

• De asemenea, ați putea alege să învățați de la organizații, deoarece acestea sunt 

în imediata apropiere a dvs. și se ocupă de aceiași factori contextuali, sau puteți 

alege să mergeți mai departe pentru a afla cum se fac lucrurile în locații diferite. 

Planificarea mai multor vizite de învățare în timpul călătoriei dvs. are mai mult sens în situația în 

care călătoriți dintr-o locație îndepărtată sau rurală. Pentru mai multe informații despre acest 

lucru, consultați studiul nostru de caz despre deșeurile Orkney Zero. 

 

Găzduirea unui schimb virtual de învățare 

În contextul Covid și nu numai, învățarea poate fi împărtășită mai mult prin găzduirea de schimburi 
de învățare virtuale, prin Zoom sau alte platforme de videoconferință. În Scoția, întreprinderile 
sociale și comunitare au adoptat metode virtuale de comunicare care sunt potrivite în special 
pentru organizațiile rurale, deoarece: 
 

- Acestea economisesc timp și bani 
- Sunteți în contact cu mai mulți oameni din mai multe locuri  
- Învățarea poate fi înregistrată ca videoclip, podcast sau studiu de caz 

 

Inspiralba a realizat un ghid - Cum să realizezi un schimb virtual de învățare  disponibil pe site-ul 

Rural SE Hub care acoperă temele:  

- Cum să selectați și să identificați o temă sau să învățați să distribuiți (inclusiv exemple) 
- Cum să identificați și să ajungeți la publicul dvs. și să vă comercializați evenimentul 
- Configurarea evenimentului dvs. online (Eventbrite, Zoom, scrierea unui disc) 
- Structura unui schimb de învățare 
- Cum să stimulezi discuțiile și să colectezi feedback 

 

 

Înainte de a participa la orice vizite de schimb de învățare, trebuie să aveți o schiță clară a 

ceea ce doriți să învățați și să identificați întrebările cheie de adresat. Dacă aveți o listă de 

întrebări pregătite în prealabil, vă veți asigura că nu uitați să întrebați nimic și veți câștiga 

mai mult. De asemenea, vor exista întrebări și discuții suplimentare care apar din vizită. 

Dacă participați la un schimb de învățare ca grup, trebuie să vă întâlniți cu grupul dvs. înainte 

de a participa la schimb pentru a discuta ceea ce doriți să învățați în mod colectiv. Aceasta va 

aduce perspective și idei diverse discuției și ar putea semnaliza întrebări care altfel nu ar fi 

luate în considerare. 

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-to-run-a-virtual-community-learning-exchange.pptx
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Studii de caz 

 

➢ Cum să realizați un schimb virtual de învățare (în limba engleză) 

 

• Această scurtă prezentare oferă un ghid cuprinzător pentru desfășurarea sau 

găzduirea unui schimb de învățare comunitară online. 

 

• Acoperă diverse elemente, inclusiv modul de identificare a temei; cum să 

identificați și să ajungeți la publicul țintă; organizarea și comercializarea 

evenimentului; modul de structurare a evenimentului; colectarea feedback-ului; 

stimularea discuției; și distribuția resurselor. 

 

➢ Scottish Community Alliance – Schimb de învățare comunitară (în limba engleză) 

• Scottish Community Alliance conduce rețeaua de campanii pentru un sector 

comunitar mai puternic și independent în Scoția. Inițiativa lor de „schimb de 

învățare comunitară” creează oportunitatea comunităților de a învăța prin schimbul 

de idei și prin schimbul de soluții comune. 

 

• SCA Exchange finanțează costurile grupurilor comunitare pentru a efectua vizite în 

alte comunități, pentru a conecta persoane cu interese similare și pentru a le 

permite să obțină noi informații despre provocările comune și să își dezvolte 

rețelele pentru sprijin de la egal la egal. 

 

• Linkul de mai sus vă va duce la o pagină explicativă, care face legătura cu toate 

studiile de caz din schimburile de învățare finanțate de Scottish Community 

Alliance, inclusiv exemplul legat mai jos, cu Orkney Zerowaste. 

 

➢ Estonia Lahemaa - Laborator de inovare comunitară (în limba engleză) 

• Un exemplu de bună practică a modului în care universitățile și grupurile 

comunitare locale pot colabora cu antreprenorii din mediul rural pentru a alcătui o 

rețea și a învăța unul de la celălalt. Acest lucru creează un nou mediu pentru co-

crearea cunoștințelor și pentru co-vizionarea soluțiilor durabile. 

 

• Resursa descrie o abordare de cercetare numită Cercetare participativă orintată 

către acțiune (PAR), care angajează academicieni și studenți în parteneriate 

profunde și extinse cu societatea civilă, care vizează descoperirea unor strategii 

specifice contextului și orientate spre acțiune pentru a face față provocărilor de 

durabilitate din comunitate. 

 

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-to-run-a-virtual-community-learning-exchange.pptx
http://www.scottishcommunityalliance.org.uk/community-learning-exchange
https://localchangewiki.hfwu.de/index.php?title=Lahemaa_Community_Innovation_Lab
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➢ EU Rural Review - relaționare în limba engleză) 

 

• Acest raport definește și evidențiază rolul rețelelor în dezvoltarea rurală, oferind o 

imagine de ansamblu asupra structurilor rețelelor europene și ale statelor membre. 

 

• Secțiunea 3: Rețeaua în acțiune oferă exemple de bune practici de rețea din întreaga 

Europă și include o secțiune despre „schimbul de experiență și know-how relevante 

între părțile interesate” (pagina 34). Aceasta oferă exemple de schimburi de 

învățare din toate statele membre, de exemplu, în cazul în care proprietarii letoni 

de păduri au vizitat Finlanda și Suedia pentru a afla despre practicile de gestionare 

a pădurilor. 

 

➢ Orkney Zerowaste - schimb de învățare (în limba engleză) 

• Studiu de caz al unui schimb de învățare întreprins de Orkney Zerowaste, o 

organizație voluntară cu sediul în insulele Orkney îndepărtate din nordul Scoției. 

Orkney Zerowaste a fost înființat pentru a reduce volumul de gunoi care merge în 

depozitele de deșeuri și incineratoare și își propune, de asemenea, să ofere locuri 

de muncă și formare, precum și să abordeze alte preocupări sociale și de mediu. 

 

• Natura izolată a insulelor Orkney și faptul că nu existau organizații similare cu sediul 

la nivel local, au limitat potențialul pentru Orkney Zerowaste de a învăța de la orice 

organizații locale. Un schimb de învățare a oferit oportunitatea de a învăța de la 

alte organizații cu aceeași idee, o experiență care nu ar fi fost posibilă în Orkney. 

 

• Au vizitat alte trei organizații de reutilizare în schimbul lor de învățare, unde au 

aflat despre solicitarea acredităților specifice industriei, cum să își îmbunătățească 

metodele și serviciile și au câștigat multe idei inspiraționale pentru îmbunătățirea 

propriei organizații. 

 

➢ România – Ferma demonstrativă și centru de training (în limba română) 

 

• Studiu de caz al bunelor practici de la o fermă demonstrativă din România, care 

este utilizată pentru a educa fermierii din mediul rural și a le oferi cunoștințele și 

sprijinul pentru a face trecerea de la ferma de subzistență la ferma comercială.  

 

• Ferma Demonstrativă Agrovision implică diferite părți interesate pentru a oferi 

instruire educativă locuitorilor din mediul rural care doresc să-și transforme 

producția locală într-o afacere. Părțile interesate includ fundații internaționale și 

naționale pentru dezvoltare rurală, voluntari internaționali și fermieri rurali. 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-14-networks-and-networking-rural-development-policy_en
http://www.scottishcommunityalliance.org.uk/case-studies/orkney-zerowaste/
https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2017/11/Raport_Crit_Bolthouse_ro.pdf
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• Modelul transferului de cunoștințe este însoțit de un schimb de învățare „școală de 

vară”, unde fermierii din diferite regiuni ale României sunt aduni împreună pentru 

a-și împărtăși experiențele și perspectivele colective și a învăța unii de la alții. 

Acest lucru permite oamenilor din zonele rurale și îndepărtate să își aprofundeze 

rețelele personale și profesionale și crește posibilitățile de parteneriat și colaborare 

pentru rezultate mai bune în afaceri.  

 

• Abilitățile de relaționare sunt îmbunătățite și mai mult prin această experiență de  

schimb de învățare prin integrarea activităților fermierului cu voluntari 

internaționali care le predau limba engleză. Cunoașterea unei limbi vorbite la 

nivel internațional îi ajută pe fermieri să interacționeze mai bine cu colegii din 

alte țări și să dezvolte rețele pentru o conexiune mai bună. 


