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1. Scopul documentului 

Scopul principal al acestui document este acela de a intocmi un Profil al Competentelor 

Planificatorului VET, în domeniul învățării bazate pe muncă (WBL). 

Planificatorii VET sunt instructori si formatori implicati in planificarea, monitorizarea si evaluarea 
cursurilor VET. Planificatorul VET este o persoană destul de nerecunoscută profesional și, prin urmare, nu 
este complet oficializată. O identificare mai sistematică a nevoilor, facuta de planificatorul de educație 
profesională, poate conduce la o îmbunătățire a eficacității cursurilor VET și, în consecință, a ofertei de 
formare în general, si in orice caz contribuie la crearea unei conștientizări mai mari a celor care lucrează în 
lumea ÎFP (invatamantului de formare profesionala) despre rolulul și sarcinile lor. 

 
Proiectul VEPA intenționează să conecteze figura profesională a planificatorului profesional VET la 

modelul de învățare bazată pe muncă - de acum înainte WBL. WBL, în VET formal, este un concept larg, cu 
interpretări diferite în diferitele state membre ale Uniunii Europene, dar, într-un sens general, definitia ar fi 
„o strategie educațională care oferă studenților experiențe de muncă din viața reală unde pot aplica 
abilități academice și tehnice și să dezvolte abilități de angajare” 

 
În documentul de fata vor fi descrise diferitele aspecte ale WBL în țările partenere ale proiectului 

(Franța, Italia, Germania, Spania, România), va fi creat apoi un model cuprinzător care, integrand 
rezultatele unui sondaj facut pe 150 de planificatori VET în funcție de nevoile lor de muncă, va duce la 
identificarea caracteristicilor planificatorului de educație profesională din domeniul WBL, în vederea 
întocmirii „Profilului de competență”. 

 
Profilul de competență va indica activitățile cheie (Unitatea de competență) și pentru fiecare activitate 

va specifica cunostintele, lucruri specifice acestei figuri profesionale: cunoștințele, abilitățile, 
responsabilitățile și autonomia. 

 
Pentru a respecta transparența, recomandată cu tărie de UE în cele mai recente documente de 

programare, un set de puncte ECVET vor fi alocate fiecărei unități de competență, astfel încât să permită 
recunoașterea și transferul acesteia în calificarea oficială existentă și compararea cu profilul similar din tari 
diferite. 

 
Cifra profesională VEPA se referă de asemenea la EQF și respectă 10 criterii UE pentru referirea 

nivelurilor NQ la EQF 
 
Sursa: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/EQF%20131119-web_0.pdf 

  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/EQF%20131119-web_0.pdf
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2. Introducere in proiectul VEPA 

Învățarea bazată pe muncă WBL este un domeniu-cheie al formării profesionale și educaționale, 
deoarece este direct legată de misiunea VET / ÎFP (invatamant de formare profesionala), aceea de a ajuta 
elevii să dobândească cunoștințe, abilități și competențe care sunt de o importanță primordială pentru 
accesul lor pe piața muncii. 

 
Proiectul VEPA va stabili un profil de formare modernă și un nou model de dezvoltare profesională 

pentru instructori / formatori și organizații VET, pentru creșterea eficacității cursurilor VET bazate pe 
experiențe WBL și pentru o mai bună cooperare între organizațiile VET, studenți și întreprinderi. 

 
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, partenerii proiectului își vor îmbogăți expertiza, experiența și 

cunoștințele pentru a crea rezultate diferite, inclusiv cea actuală „Profilul de competență al planificatorului 
VET”, un „Ghid pentru instruirea planificatorilor VET” în varianta față-în-față, un „Curs electronic adresat 
planificatorilor VET” și un „instrument de evaluare online” pentru planificatorii VET. 

Proiectul se adresează diferitelor grupuri țintă care vor beneficia de toate rezultatele pe care le va 

procesa consorțiul VEPA. Prezentam mai jos principalii reprezentanți ai grupului țintă vizati: 

 Instructori,  

 Formatori VET, 

 Planificatori VET,  
 Organizatii care ofera cursuri VET, 

 Cursanti,  

 Companii gazda, care primesc student/cursanti spre instruire,  

 Companii care trimit ucenici pentru a fi instruiți în organizații VET,  
 Asociatii de formatori,  

 Parteneri sociali,  

 Factorii de decizie în domeniul Învatamantului de Formare Profesionala (IFP =VET),  
 Cercetatori. 

  



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
ag

e5
 

3. Metodologia și rezultatele cercetării de birou, diferențele naționale. 
 

Pentru crearea „Profilului de competență al Planificatorului VET”, fiecare partener a efectuat o 

cercetare de birou pentru a afla dacă cadrul de competență și modulele de formare pentru această forma 

există deja în țările partenere și, mai pe larg, în Europa.  

Fiecare partener a fost chemat să întocmească un șablon (atașat la acest document), creat special 
pentru proiectul VEPA, cu indicații despre cum să efectueze cercetarea, ce surse trebuie consultate, ce 
cuvinte cheie utile sa floseasca pentru cautare.  
 

Zonele tematice explorate de cercetările de birou sunt: 
1. Starea generală a WBL în țara parteneră 
2. Descrierea competenței planificator VET, la nivel național 
3. Planificatorul VET conectat la nevoile WBL 
4. Instrumente pentru planificarea WBL 
5. Instrumente pentru evaluarea WBL 
6. Proiect educațional legat de WBL 
7. Cursuri / module de instruire legate de WBL 
 

După ce cercetările au fost finalizate de către parteneri, rezultatele au fost colectate într-un singur 

document și avem mai jos principalele ipoteze de lucru. 

 

3.1.Stadiul general al WBL în țarile partenerilor din proiect. 
 

Partenerii din proiectul VEPA au inceput cercetarea de birou facand un rezumat al caracteristicilor 

WBL in tarile lor: 

Franta. In Franța, există două sisteme principale de „învățare” în sensul European al termenului: 

contractul de profesionalizare și contractul de ucenicie, ambele semnate între angajator și angajat. Ucenicia 

a existat încă din secolul al XIX-lea și a fost mult timp o cale reală de calificare paralelă cu calea școlară 

tradițională. De fapt, contractul de ucenicie a fost creat în 1971 și avea un statut special în conformitate cu 

legea muncii. Scopul său este de a permite persoanelor cu vârste între 16 și 25 de ani să urmeze un 

program școlar regulat, atât teoretic cât și practic, să obțină o abilitate profesională bazată pe o diplomă 

sau o calificare profesională. Din 2004, contractul de profesionalizare înlocuiește contractul de calificare. 

Scopul acestui contract este de a facilita accesul la angajare printr-o certificare recunoscută de stat sau de 

un sector profesionist. Din 2005, guvernul francez, a sprijinit ucenicia pentru a depăși șomajul în rândul 

tinerilor și în special al tinerilor cu nivel scăzut de calificare. 

Din păcate, publicul larg nu are încredere în aceste sisteme, iar formarea în ucenicie este încă subestimata 

și discreditată în Franța. Imaginea uceniciei a avut de suferit din a doua jumătate a secolului XX, atunci când 

a inceput cursa pentru calificări înalte, mai ales în învățământul superior. În prezent se pare că această 

tendință nu a fost inversată, insa scopul este acela de a oferi formării prin ucenicie și prin învățare la locul 

de muncă, o aură identică cu cea din cursul facut de învățământ din școala normala. 

Romania. Sistemul de invatamant “de stat” si “particular” din Romania, este reglementat prin Legea 

Educatiei Nationale nr. 1 / 2011, cu modificarile si adaugirile ulterioare. Aceasta stabileste regulile de 
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predare si control al procesului educational. In ceea ce priveste organizarea sistemului de invatamant bazat 

pe munca in Romania, aceasta poate fi descrisa dupa cum urmeaza: 

1. Elevii din clasele mici, CICLUL PRIMAR: clasa 0 (pregatitoare)-4 au ore de abilitati practice, activitati 
simple precum cusutul, educatie civica, impletit, taiat cu forfecuta, constructii cu lego, etc. 

2. Elevii din clasele 5-8, CICLUL GIMNAZIAL, au in cadrul programei scolare disciplina educatie 
tehnologica, cu activitati mai complicate, mergand pana la alegerea materialelor necesare unui 
anumit proces tehnologic.  

3. 3.1.1.    CICLUL LICEAL TEORETIC, clasele 9-12, fara practica. 
3.1.2. CICLUL LICEAL TEHNOLOGIC, clasele 9-12, cu activitati practice desfasurate atat in 

atelierele scolii cat, mai ales, in intreprinderi pe obiectul de studiu. La sfarsitul clasei a 10 
(invatamantul este obligatoriu pana in clasa a 10) elevul obtine certificat de competente 
nivel 1. Continuand studiile, la sfarsitul clasei a 12, obtine certificate de competente nivel 4. 

3.2.1 CICLUL INVATAMANTULUI PROFESIONAL, clasele 9, 10, 11, unde avem 60% teorie si 40% 
practica. La finalul studiilor absolventul primeste certificate de competenta nivel 3. 

3.2.2 CICLUL INVATAMANTULUI DUAL, clasele 9, 10, 11, cu 60% teorie si 40% practica. La finalul 
studiilor absolventul primeste certificate de competenta nivel 3. Partea practica a 
invatamantului se desfasoara in intreprinderile partenere, in conditii reale de munca. Elevii 
lucreaza efectiv la viitorul loc de munca, pe baza de contract, urmand ca la finalul liceului 
cei mai buni dintre ei sa primeasca oferta de angajare. In acest caz, elevii au o bursa din 
partea societatii.  

4. Studentii facultatilor (de stat sau private) au ore de practica in cadrul programei, activitatea 
desfasurandu-se atat in atelierele facultatilor cat si in conditii reale in intreprinderi, in baza unei 
“conventii de practica”. 

 

In ceea ce priveste invatamantul vocational bazat pe WBL, acesta se regaseste sub trei forme: 

1. Ucenicia, unde sunt implicati trei parteneri (Trainerul/Societatea de Formare, Intreprinderea si 
Ucenicul). Partea teoretica ocupa maxim 30% din pregatire, restul fiind lucrul practic, ucenicul 
lucrand efectiv in baza unui “contract de ucenicie” la viitorul loc de munca, sub indrumarea unui 
Mentor/Mester/Tutore. Exista programe ale Statului roman, prin care ucenicia este subventionata, 
angajatorul primind lunar contravaloarea unui salariu minim pe economie pentru fiecare ucenic. 

2. Voluntariatul, in care a voluntarul desfasoara o activitate intr-o intreprindere, pentru a-si spori 
abilitatile intr-un domeniu ales, fara ca la sfarsitul perioadei sa se angajeze. 

Internship-ul, dedicat absolventilor de universitati, in care absolventul vizeaza acel loc de munca si lucreaza 

pe o perioada determinata urmand ca la finalul ei Angajatorul sa decida daca il pastreaza sau nu. 

In ceea ce priveste invatamantul educational vocational (VET) concluzia este: 

1. Legea prevede conditii clare in care un mentor VET poate practica: 
 

- deținerea calificării profesionale specifice; 

- a urmat un curs si a obtinut un certificate specific pentru instructori / formatori. 

2. Formatorii trebuie să aibă competențe / abilități nu numai legate de domeniile tehnice specifice, ei 
trebuie să fie și "antreprenori proactivi". În calitate de "manager ai propriei cariere " sau 
antreprenori proactivi, aceștia trebuie să urmeze tendințele din cadrul societății și să se adapteze la 
schimbările de pe piața muncii, dezvoltand noi competențe, corespunzătoare secolului XXI. 
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Cercetarile au relevat un profil de competențe ale formatorului VET, unde (pe lângă competențele ce țin de 

domenii tehnice specifice) au fost evidentiate si alte grupuri de competențe cu mare importanță, motiv 

pentru care Curriculumul XXI Trainer trebuie să se concentreze în primul rând pe dezvoltarea lor, așa cum 

sunt prezentate in http://www.xxitrainer.eu/wp-content/uploads/2018/01/XXITRAINER_O1_RO.pdf. 

Pe scurt, situatia actuala in Romania este: 

a. Pentru a oferi instruire, formatorul trebuie să urmeze un curs special, încheiat cu examen și certificat. 

Totul sub supravegherea Ministerului Educației din România. 

b. În România, fiecare companie care dorește să ofere ucenicie trebuie să puna la dispozitie un îndrumător. 

Pentru a fi îndrumător (Tutore) / maestru (Master) trebuie: 

- să fie angajat al Companiei gazdă; 

- sa dețina un certificat de competență pentru domeniul în care ofera ucenicie; 

- sa aiba o experiență minimă de 3 ani în profesia respective, pentru care ofera ucenicie. 

c. Există multe Centre VET care oferă instruire pentru formatori și pentru cursanți. 

d. Există, de asemenea, o mulțime de platforme electronice și cursuri electronice, astfel încât cei interesați 

să își dezvolte competențele să aibă posibilitatea de a o face. 

 

Spania. Invatarea pe Baza de Munca (WBL) în Spania, constă în combinarea practicii și a teoriei, astfel încât 

o bază solidă de cunoștințe și abilități pot fi construite, pot fi efectuate sau utilizate în practică, pe baza 

dezvoltării competențelor studentului. În mod concret, noile politici privind formarea profesională dublă în 

reglementările spaniole pot fi rezumate ca: setul de acțiuni și inițiative de formare, încadrarea în muncă 

mixtă și formarea profesională care vizează calificarea lucrătorilor într-un regim de alterare a activității 

profesionale într-o societate cu activitatea de formare primită în cadrul sistemului de formare profesională 

pentru ocuparea forței de muncă, sau sistemul educațional (RD 1529/2012). Cu toate acestea, Spania este 

un exemplu clar în cazul în care cursantul este încă student, în loc de un ucenic care a fost deja angajat 

(Fundatia Europeana de Formare, 2014). 

-VET inițial (i-VET): 

Formarea profesională duală, care este singura modalitate existentă în Spania în cadrul i-VET, nu 

este nici îndreptată, nici destinată introducerii forței de muncă a adulților, deoarece se concentrează pe 

studenții sistemului formal. Acestea sunt împărțite în: tineri în Invățământul de Formare Profesională inițial 

sau de bază (15-16 ani), și adulți tineri în ÎFP, la nivel mijlociu sau superior (peste 16 ani). 

Formarea in centre de lucru (FCT) este un modul profesional obligatoriu, care este predat în toate 

învățăturile de FP, atât de bază, mijlocii și mai mare grad. Este o fază de formare practică în cadrul 

companiei, care are loc la locul de muncă, și  ca regulă generală, trebuie să fie efectuate odată ce toate 

modulele profesionale ale ciclului de formare au fost trecute, în mediul real al companiei. Modulul 

profesional de formare în centrele de lucru (FCT) nu are o natură de muncă sau o relație de părtășie, 

studenții care participă la aceasta continuă să fie studenți înscriși în educație reglementată. Depășirea 

http://www.xxitrainer.eu/wp-content/uploads/2018/01/XXITRAINER_O1_RO.pdf
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perioadei de stagiu obligatorii în societăți este o cerință esențială pentru obținerea gradului profesional sau 

a calificării. 

- VET continuu (c-VET): 

În ceea ce privește situația c-VET continuă, în Spania există trei programe principale WBL axate pe 

acest tip de învățare: 

1. Programe mixte de formare și ocupare a forței de muncă 
2. Cunoscut anterior ca școli de atelier, aceste programe de formare combină învățarea cu un loc 

de muncă (plătit). Aceste programe sunt promovate de entități publice sau organizații non-
profit, prin intermediul fondurilor naționale și europene, durata fiind de minimum șase luni și 
maximum douăsprezece. 

3. Programele mixte de formare și ocupare a forței de muncă vizează șomerii de peste 25 de ani 
cu dificultăți speciale pentru intrarea pe piața muncii și, de asemenea, pentru acele grupuri 
țintă desemnate în planurile de punere în aplicare a strategiei europene privind ocuparea forței 
de muncă. În acest sens, migranții și minoritățile etnice sunt potențiali beneficiari ai acestor 
programe. Pe de altă parte, o anumită linie de finanțare este orientată către tânărul sub 25 de 
ani care nu au obținut învățământul secundar obligatoriu. 
 

- Scoli “A doua șansă” 
Aceste școli au ca scop promovarea integrării sociale și profesionale a tinerilor, în special a celor 

care au fost alungați din sistemul educațional. Aceste școli vizează tinerii între 16 și 25 de ani, cu dificultăți 

educaționale și de angajare severe. În acest sens, este demn de remarcat faptul că tinerii migranți sunt 

utilizatori obișnuiți ai acestor școli, precum și unii oameni din minoritățile etnice. 

Aici, elevii trebuie să stabilească un contract de angajament, în curs de dezvoltare a propriei căi de 

formare de la o gamă largă de resurse. 

- Învățarea informală la locul de muncă 
În Spania, în ceea ce privește achiziționarea și îmbunătățirea competențelor, experiența profesională la 

locul de muncă a fost principala formă de recunoaștere a formării informale timp de decenii. 

În centrele oficiale VET, mentorii sunt principala legătură între sfera educației și întreprinderii, iar acestea 

sunt selectate de către directorul centrului, sunt responsabili pentru planificare, monitorizare și evaluare. 

Dar, în programele VET din afara sistemului educațional, mentorii sunt, de obicei, personalul 

departamentului de resurse umane al companiilor. 

  Germania. În Germania, există diferite oferte educaționale pentru WBL la școală. Cu toate acestea, 

educația școlară este in responsabilitatea celor 16 state federale și din acest motiv reglementările pot varia 

ușor. 

Legislația, administrația culturală și educațională sunt în primul rând responsabilitatea statelor-landurilor 

„Länder”. În domeniul educației și formării profesionale (VET), guvernul federal este responsabil pentru 

formarea profesională în companie, în timp ce statele sunt responsabile pentru partea școlara a pregătirii 

profesionale și prin urmare și pentru școlile profesionale. 

De exemplu, Ministerul de Stat al Bavariei pentru Educație și Cultura a reglementat că toți elevii din școala 

generală secundară, clasa a VIII-a, trebuie să facă un stagiu de practica de doua saptamani într-o companie. 

Scopul este de a-i introduce pe piața muncii și de a-i susține in alegerea viitoarei ocupații. 
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Există o varietate de opțiuni WBL în diferite state-landuri. Unele state federale, cum ar fi Renania de Nord-

Westfalia, oferă învățarea bazată pe muncă inca din timpul școlii liceale. 

În multe dintre state există așa-numitele școli secundare profesionale, școli de liceu profesionale sau școli 

similare, care au o orientare vocațională puternică și se finalizeaza cu un examen de nivel secundar II 

(Fachhochschulreife, Abitur), care ofera acces cursantului la învățământul superior.  

Exista diferite reglementări asupra modului în care WBL este inclus în activitățile scolilor. Unele tipuri de 

școli prevăd ateliere și facilități proprii unde elevii sunt instruiți într-un mediu legat de muncă. Alte 

concepte prevad stagii mai lungi pe piața muncii, intr-o intreprindere. 

Trebuie amintit că, în sistemul de învățământ german, este bine stabilit sistemul dual. Principala 

caracteristică a sistemului dual este cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii, pe de o parte, și școlile 

profesionale publice, pe de altă parte. Această cooperare este reglementată de lege. Cursanții din sistemul 

dual își petrec de obicei o parte din timpul fiecarei săptămani într-o școală profesională și o alta parte intr-o 

companie, sau pot petrece perioade mai lungi în fiecare dintre aceste locuri înainte de a le alterna. 

Pregătirea dublă durează de obicei doi ani, până la trei și jumătate.  

Educația și formarea profesională (VET) include atât IVET (Educație profesională inițială și formare 

profesională), cât și CVET (educație profesională continuă și formare profesională) 

În sistemul dual, cei mai mulți tineri studenți au statutul de angajați si incheie un contract de muncă cu o 

companie. 

Legea privind formarea profesională din 1969, care a fost modificată în 2005, a introdus această alianță 

strânsă între guvernul federal, statele federale („landurile”) și companii, pentru a furniza tinerilor cursanti o 

educatie si o instruire în ocupații recunoscute la nivel național, instruire care este in final recunoscută în 

consecință, printr-un certificat emis de un organism competent, adică o cameră de industrie și comerț sau o 

cameră de artizanat și meserii. 

Urmare Legii privind formarea profesională §§29 și 30, sunt solicitate competențe personale și tehnici 

speciale pentru cei care lucrează în întreprinderi ca instructori sau sunt instructori VET pentru elevii din 

sistemul dual. 

De asemenea, Germania are un proces unic pentru elaborarea reglementărilor de formare profesională 

inițială, care stau la baza educației și formării profesionale inițiale în cadrul sistemului dual (ucenicie în 

cadrul companiei, combinată cu școala profesională part-time). 

Mai mult, există un regulament al Ministerului German al Educației și Cercetării publicat în 2009. Acesta 

prevede standarde pentru abilitățile profesionale de predare și pentru predarea legata de locul de munca 

(ucenicie) ale instructorilor / formatorilor din companie.  

Există, de asemenea, așa-numitele școli profesionale care oferă IVET în afară de sistemul dual. Statutul 

acestor cursanți este de “studenții/elevi la școlile profesionale”. Majoritatea acestor școli sunt direcționate 

către profesii educaționale (de exemplu grădiniță) și sănătate (de ex. fizioterapie, îngrijire geriatrică). In 

orice caz, această educație profesională include mai multe stagii legate de acel domeniu, în diferite 

companii sau organizații. De exemplu un stagiar în fizioterapie ar avea diferite stagii de completat, cum ar fi 

la un spital universitar, dar și la un centru local de fizioterapie. 
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O altă măsură în care există scenarii de WBL este înființarea unei întreprinderi, pentru care este necesara 

deținerea unei diplome de meșter (maestru) pentru ocupația specifică. În prezent (aprilie 2019) acesta este 

cazul pentru 41 de ocupații. Întrucât examenul de master este împărțit în patru părți (practic, teoretic, 

economie / drept, pedagogie), cursurile de pregătire oferă si ele pentru partea practică, învățarea bazată pe 

muncă. Camerele de meserii vor fi responsabile pentru examen și vor certifica examenul.  

Un alt exemplu de WBL este instruirea oferită de o cameră a centrului de pregătire a meseriilor din 

Germania: CVET-ul la locul de muncă, folosește uneori medii de lucru simulate.  

Tot mai multe institutii de învățământ superior pentru o diplomă de licență, includ stagii în întreprinderi, 

îndreptate spre învățarea bazată pe muncă. Aceasta poate varia de la câteva săptămâni de stagiu (de 

exemplu, 6 săptămâni pentru inginerie în construcții la Universitatea antreprenorială din Munchen) până la 

un semestru (de exemplu, licență în politică și administrație publică la Universitatea din Konstanz). 

Administrarea stagiilor este reglementată de către universitate, cursanții fiind considerați in continuare 

studenți în această perioadă. 

 

Italia. În ultimii cincisprezece ani, sistemul educațional italian, a cunoscut o evoluție progresivă 

odată cu introducerea cursurilor de educație și formare profesională în 2003 (Reforma Moratti) și cu 

debutul oficial ulterior în 2010, pornind de la o structură condiționată istoric, care își are rădăcinile în 

secolul al XIX-lea, în special cu opera lui Don Bosco (1815-1888).  

Alternanța școală / muncă a fost introdusă în Italia prin Legea 53/2003 ca o metodă de organizare 

educațională care ar putea permite elevului, pe baza alegerii sale, să realizeze în acest mod o parte din 

curriculum-ul studiilor sale secundare. 

Conferința acordului regional de stat din 2012 a creat standarde pentru a acorda certificarea 

competențelor în cadrul unui sistem de ucenicie, stagiu sau formare. Semnificația uceniciei a fost schimbată 

ultima dată prin Legea locurilor de muncă din 2015, unde este definit un contract de muncă permanent 

pentru formare și munca pentru tineri. În cele din urmă, prin legea 107 din 2015, cunoscută sub numele de 

„Școala bună”, alternanța dintre muncă și școală a devenit un element structural al sistemului școlar italian. 

Aceasta lege a sporit și a reafirmat importanța alternanței dintre școală și muncă. Cursurile sunt alternante 

si sunt implementate în instituții tehnice și profesionale pentru o durată totală de 400 de ore și în licee 

pentru o durată totală de 200 de ore. Obiectivul legii este de a crea o relație continuă și organică între cele 

trei lumi despre care, până acum, s-a vorbit prea puțin: sistemul de învățământ, sistemul de pregătire 

profesională și piața muncii. 

In Italia, sistemul de invatare pe baza de munca poate fi implementat prin intermediul uceniciei organizata 

in urmatoarele forme: calificarea profesională de 3/4 ani (15-25 de ani - formare profesională regională); 

înaltă calificare și cercetare (18-29 ani); calificări profesionale (18-29 ani). Sunt planificate stagii, care pot fi 

incluse sau nu într-un itinerar educațional. Ca parte a programelor de formare profesională, învățarea 

bazată pe muncă poate lua diferite forme bazate pe domeniul disciplinar (de exemplu, perioade de 

alternanță, perioade de pregătire la locul de muncă, de lucru efectiv, laboratoare la scoala). Alternanța 

școlară completează pregătirea din clasă cu experiența de la locul de muncă și, în ultimii ani, o nouă formă 

de învățare bazată pe muncă: proiecte de afaceri simulate. * 
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În ceea ce privește rolul educatorilor, cadrele didactice și formatorii de educatie profesională au trăsături 

foarte diferite. Profilul profesional al cadrelor didactice este mult mai clar definit și reglementat decât cel al 

formatorilor, in legatura cu formarea, recrutarea, îndatoririle și abilitățile. 

WBL poate fi găsit în toate nivelurile de învățământ - inițial, postliceal și terțiar – dar și în educația și 

formarea profesională continuă. Cu toate acestea, procentul real de învățare care are loc la locul de muncă 

poate varia considerabil în ceea ce privește intensitatea și frecvența, mergand de la ucenicie pana la simple 

evenimente de familiarizare cu munca. 

Este util să clasificam diferitele scheme WBL în următoarele modele principale: 

1. Primul model îl reprezintă uceniciile sau schemele de alternanță, care asigură perioade lungi de timp 

petrecute de studenți in companii, în condiții de integrare totală în contextul companiei. Aceste forme de 

pregătire precum și relația profesională sunt reglementate în general printr-un contract cu angajatorul care 

prevede si o formă de remunerare. Aceste perioade sunt complementare și alternative (de exemplu 

(săptămânal / lunar / anual) la educația primită în școli și unități de formare. 

2. Al doilea model este cel al perioadelor de pregătire în companii. Această definiție se referă la stagii și 

destinatii de muncă, furnizate în general în programele de pregătire secundară și / sau universitară, care 

sunt programe obligatorii pentru studenți și care corespund, în general, la 25-30% din întregul program de 

studiu efectuat. 

3. Ultimul model este cel corespunzător formelor de învățare bazate pe muncă, care sunt integrate în 

programul de instruire, cum ar fi utilizarea laboratoarelor, bucătăriilor, atelierelor și a altor „simulări de 

mediu” antreprenoriale și profesionale. 

 

3.2. Descrierea competentelor planificatorului VET la nivel national. 

 Scopul larg al cercetării de birou este de a căuta, printre numeroasele cercetări valoroase deja 

efectuate, existența informațiilor utile pentru proiectul nostru, pentru a evita excesele inutile și pentru a 

evita să dați răspunsuri care există deja. 

 În ceea ce privește acest punct, competența planificatorului de VET la nivel național, este esențial 

să menționăm „proiectul WBL pro” (http://wbl-professional.eu/): un proiect ERASMUS +, care „a creat și 

integrat un nou profilul pentru postul de profesionist WBL, prin aplicarea EQF și ECVET, care detaliază 

cunoștințele specifice, abilitățile, responsabilitatea și autonomia necesare pentru promovarea, ghidarea, 

asistența, facilitarea și evaluarea experiențelor WBL eficiente. Proiectul WBL Pro a implicat 6 țări europene 

(inclusiv Germania, Spania și Italia) și în aceste țări au fost examinate aceleași probleme abordate de 

proiectul nostru. Prin urmare, constatările acestui proiect trebuie neapărat preluate pentru a ajuta la o mai 

bună perfecționare și definire a competențelor WBL și a depăși ceea ce a fost deja spus de acest proiect 

ambițios. 

Un alt proiect demn de menționat este „Net WBL” http://www.net-wbl.eu, fondat prin programul de 

învățare continuă al Uniunii Europene, care a creat o platformă web pentru a furniza materiale extinse și 

învățare transferabilă bazată pe muncă instrumente care pot fi utilizate de politicieni, parteneri sociali, 

instituții de învățământ superior și actori din domeniul educației profesionale. 
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Ținând cont de aceste două proiecte, iata ce au găsit partenerii noștri referitor la descrierea 

competențelor VET la nivel national:  

În Germania există un cadru pentru pregătirea instructorilor / formatorilor din companie în sistemul 

dual. Cea mai recentă ediție a fost publicată în 2009. Activitățile sunt dedicate pregătirii în cadrul companiei 

în sistemul dual: 20% din formare pentru planificare, 20% pregătire VET / WBL și recrutare, 45% gestionare 

VET / WBL, 15% evaluare / monitorizare. Aceste așa-numite câmpuri de acțiune sunt descrise cu 

competențe, abilități și cunoștințe și exemple pentru conținuturi concrete.  

Există cerințe specifice care trebuie îndeplinite de instructori / formatori din companie din sistemul dual, 
atât calificări personale cât și tehnice. Secțiunea §29 „Legea formării profesionale” prevede că instructorilor 
/ formatorilor din companie trebuie să li se permită să angajeze copii și tineri și că prin aceasta ei nu sunt în 
conflict cu Legea profesională sau cu orice reglementări legate de aceasta. Secțiunea §30 în combinație cu 
un regulament special enumeră orientativ calificările tehnice / ocupationale ale formatorilor: 
- sa dețina calificarea profesională specifică,  
- sa aiba un certificat specific de formator pentru instructor / formator din companie („Ausbildung 
der Ausbilder - Ausbildereignungsverordnung AEVO). Acesta este un examen/test special examinat de 
camere și de obicei este trecut ulterior unui curs special de pregătire. El este compus din doua examene, 
unul teoretic (3 ore) și unul practic (30 de minute). 

Proiectul WBL Pro a definit cunoștințele specifice, abilitățile, responsabilitatea și autonomia și 

competențele necesare pentru promovarea, ghidarea, asistența, facilitarea și evaluarea experiențelor WBL 

eficiente. Proiectul a stabilit că noua generație de profesioniști WBL va putea proiecta, dezvolta și livra și 

evalua cursuri de calitate de învățare bazate pe muncă, recunoscând și depășind unele dintre cele mai 

comune probleme asociate cu implementarea practică a WBL în Europa. 

În Italia nu există norme sau legi specifice care reglementează ocupația profesionistului VET, nu 

sunt necesare calificări specifice, înscrierea în registre sau perioade minime de practică profesională 

obligatorie, prin urmare nu există nici o descriere a profilului de competență al planificatorului profesionist 

VET la nivel național. Singura referință pe care o găsim este în „proiectul WBL pro” la care a participat și un 

partener italian, asa incat considerăm și în Italia ca referință, abilitățile profesionale ale profesionistului 

WBL, așa cum sugerează acest proiect. Alte proiecte derulate datorită fondatorilor UE au scos la lumină 

nevoile formatorilor, dar în domenii specifice: de exemplu, proiectul „Transtowork” care are ca obiectiv 

îmbunătățirea, consolidarea și structurarea învățării bazate pe muncă (WBL) în formarea profesională 

cursuri pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani (nivel EQF 4,5 si 6) - în special în Arhitectură, 

Inginerie și Construcții, care arată o experiență în abilități și lipsa de înclinație la schimbare.  

În România, nu există descrieri ale competențelor planificatorului VET. Sunt evidențiate 

competențele necesare unui cadru didactic bun, ancorate în realitățile mileniului III, dar sunt generale și 

sunt considerate a fi legate de anumite caracteristici ale educației și ale educației sistem. 

În Spania sunt definite calificările cadrelor didactice ale formării școlilor profesionale și pot fi găsite 

alte informații despre VET furnizate de instituțiile partenere naționale. 

În Franța nu există un profil comun de competențe pentru planificatorul VET. Dar de la 

profesioniștii implicați în învățarea bazată pe muncă (formatori VET, tutori și mentori) putem deduce 

abilitățile de bază necesare: abilități tehnice, abilități relaționale, abilități de comunicare, abilități 

interculturale și transversale. 
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3.3.  Planificatorul VET conectat la nevoile WBL  

Partenerii au indicat mai multe lucrări, studii, articole care atrag atenția asupra nevoilor planificatorului 

VET al WBL. 

Printre cele mai semnificative indicate de partenerul german, subliniem „Profesorii și formatorii în 

învățare / ucenicie bazată pe muncă” Raport final - menit să ofere Grupului de lucru ET 2020 privind ÎFP 

(VET) (2016-2018) concluzii pe trei domenii cheie: 

1) acorduri de guvernare pentru profesioniștii implicați în WBL; 
2) modalități de profesionalizare pentru acești profesioniști, și, în sfârșit, 
3) în ce mod este organizată cooperarea între școli și companii, punând accent pe calitatea 
profesioniștilor implicați. ” 

  

Cedefop a publicat 28 de rapoarte ale țărilor europene pe tema programelor de tip ucenicie și a 

programelor structurate de învățare bazată pe muncă. De exemplu, raportul pentru Germania explică 

procesul prin care schimbările cerințelor de calificare ale unei ocupații sunt convenite cu diferitele părți 

interesate implicate: guvernul federal, landurile, industria și sindicatele. „În calitate de organe 

independente ale industriei, camerele au primit sarcini publice în formarea duală (organe competente). 

Acestea includ si funcții de monitorizare a consilierii studentilor cu privire la contractele individuale de 

instruire. Consilierii de instruire ai camerelor verifică aptitudinea companiilor și instructorilor pentru a oferi 

instruire și consiliază atât companiile cât și cursanții.”(P10 / 11). 

Partenerul român a indicat un studiu românesc care propune o abordare coerentă a formării profesionale 

inițiale și a formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare 

profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii „STRATEGIA DE 

ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ROMÂNĂ PENTRU PERIOADA 2015-2020 

”http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf 

Un alt studiu care merită menționat este tema conferinței „Setul de instrumente de învățare bazată pe 

muncă devine live!” https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/409 care se referă la 

instrumentele realizate în cadrul rețelei tematice NetWBL pentru a facilita implementarea proiectelor care 

susțin învățarea la locul de muncă și ucenicia. Volumul „Chestionare de personalitate în evaluarea 

psihologică” https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-

personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf tratează problema evaluării psihologice în educaţie. 

Partenerul italian a indicat și documente interesante, la nivel european, care oferă îndrumări pentru a ajuta 

factorii de decizie politică și părțile interesate să elaboreze politici și practici care să permită cadrelor 

didactice și formatorilor să își atingă potențialul maxim. Scopul este de a se asigura că acești profesori și 

formatori pot ajuta echipa cursanților cu abilitățile și atitudinile necesare ocupării forței de muncă, în 

conformitate cu eforturile de modernizare incluse în Agenda pentru noi competențe pentru Europa 

(http://www.bollettinoadapt.it/wp- conținut / încărcări / 2018/09 / KE-02-18-612-RO-N.pdf)  

În ceea ce privește cercetarea partenerului spaniol, sunt evidențiate: un site web care raportează mai 

multe studii, inclusiv nevoile principale de formare a cadrelor didactice: planificarea și programarea 

activităților de formare, metodologii de evaluare și abilități și instrument de comunicare e-learning (https: 

//www.fundae .es / Observatorio / Pages / informes-de-Evaluaci% C3% B3n.aspx), câteva capitole ale unei 

cărți „EFP în Spania” https://octaedro.com/appl/botiga/client/img/10037.pdf, în special capitolul IV: 
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proiectarea curriculei, capitolul V: calificarea formatorilor VET și un „Ghid didactic: proiectarea 

curriculumului în formare și orientare în carieră” 

https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curricular

_en_formacion_y_orientacion_laboral. pdf care este despre profesori Program de masterat de un an pe 

tema „Proiectarea curriculumului în formare și orientare în carieră”. Include rezultatele învățării și 

competențe. 

În cele din urmă, partenerul francez prezintă un studiu CEDEFOP care explică principiile directoare privind 

dezvoltarea profesională a formatorilor în VET 

http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers_

in_VET_FINAL.pdf și o prezentare a contractelor pentru un plan regional pentru un contract pentru un plan 

regional. dezvoltarea formării profesionale și a îndrumării "(CPRDFOP), având ca scop definirea și 

implementarea politicii regionale de formare profesională, Regiunea are la dispoziție instrumente de 

programare. În special, are contractul pentru un plan regional pentru dezvoltarea formării și orientării 

profesionale , care rămâne cel mai important instrument. Regiunea este responsabilă de coordonarea 

politicilor de formare profesională pe teritoriul său, în special prin contractul pentru un plan regional 

pentru dezvoltarea formării și orientării profesionale. Acesta este un acord quadripartit între președintele 

Consiliului regional, Reprezentanții guvernului în regiune, autoritățile educaționale locale și angajatorii 

precum si organizațiile angajaților (sindicate, org profesionale, etc). 

CPRDFOP este destinat: 

• analizei nevoilor pe termen mediu ale teritoriului regional în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, competențe și calificări si 

• programarii activităților de formare profesională pentru tineri și adulți, luând în considerare 

situația și obiectivele de dezvoltare economică ale teritoriului regional. 

 

           3.4. Instrumente pentru planificarea WBL 

În acest paragraf menționăm instrumentele existente care susțin planificarea WBL, considerate relevante 

pentru proiectul nostru de către parteneri. 

În România există o platformă, numită „Alege-ți drumul!” http://www.alegetidrumul.ro care reprezintă 

portalul de informații pentru toți studenții, profesorii și reprezentanții companiilor, interesați de urmărirea 

unei căi în învățământul profesional și tehnic, precum și dezvoltarea unei opțiuni de educație și formare 

practică care să vizeze mai ușor integrarea viitorilor absolvenți pe o piață a muncii în continuă schimbare. 

Instrumentele pentru planificarea WBL pot fi găsite într-un Ghid metodologic „Didactica pregătirii 

competențelor” pentru a pune în aplicare conceptul indus de competențele cheie europene și 

competențele din programul școlar https://www.uvvg.ro/cdep/wp-content/uploads/2012 /06/Didactica-

competente-final.pdf. Au fost menționate alte documente CEDEFOP: EFP în România. Această scurtă 

descriere contribuie la o mai bună înțelegere a educației și formării profesionale în România, oferind o 

perspectivă asupra principalelor sale caracteristici și evidențierea dezvoltărilor sistemului și a provocărilor 

actuale http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications / 4171. O prezentare 

generală a ceea ce oferă legislația română privind formarea profesională este prezentată de acest site web 

https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/. De 
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asemenea, este indicat site-ul web al CNA (Autoritatea Națională pentru Calificări) 

https://www.edu.ro/ANC care dezvoltă cadrul național al calificărilor și gestionează Registrul național al 

calificărilor, Registrul național al furnizorilor de formare profesională autorizați, Registrul național a 

absolvenților programelor de autorizare a formării adulților. 

Dacă investigăm ce se întâmplă în Germania, în ceea ce privește instrumentele pentru planificarea WBL, 

cele 2 proiecte menționate sunt „WBL-Toolkit” https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools și „WBL-

PRO TOOLKIT” http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/ care, respectiv, oferă o 

platformă unică pentru promovarea produselor, abordărilor și instrumentelor identificate pe lângă 

confirmarea acoperirii , utilizatorii, beneficiile și stadiul actual al învățării bazate pe muncă în Europa. Setul 

de instrumente este unul dintre principalele rezultate ale rețelei de învățare bazată pe muncă și de ucenicie 

cunoscută sub numele de NetWBL. NetWBL este o rețea de 29 de agenții naționale de finanțare, fiecare 

responsabilă pentru desfășurarea acțiunilor descentralizate ale programului Erasmus +, care este coordonat 

de Agenția Națională Germană la BIBB. Operațiunile de rețea sunt finanțate direct de Comisia Europeană și 

se axează pe identificarea și promovarea bunelor practici sau a produselor interesante și relevante pentru 

dezvoltarea și livrarea învățării bazate pe muncă. 

WBL-PRO Toolkit este o bibliotecă virtuală de peste 160 de exemple și instrumente de bune practici pentru 

învățarea bazată pe muncă în Europa. În special: 

• ZONA DE ÎNVĂȚARE A: Proiectați o învățare de calitate bazată pe muncă 

• ZONA DE ÎNVĂȚARE B: Dezvoltarea învățării bazate pe muncă de calitate 

• ZONA DE ÎNVĂȚARE C: Oferiți o învățare de calitate bazată pe muncă 

• ZONA DE ÎNVĂȚARE D: Evaluați învățarea de calitate pe bază de muncă. 

În plus, o întreagă colecție de cele mai bune practici și instrumente, ca un fișier cuprinzător aici, poate fi 

descărcată. Setul de instrumente WBL_PRO este disponibil în versiuni în șapte limbi (engleză, germană, 

portugheză, spaniolă, italiană, letonă și bulgară). 

În Italia, în afară de proiectele Erasmus + care se ocupă de WBL în care sunt implicate unele instituții 

italiene, nu putem vorbi despre o răspândire reală de instrumente pentru planificarea WBL. Oricum, merită 

menționate câteva studii care pun bazele construcției de instrumente care pot fi aplicate în contextul 

italian. De exemplu, o teză investighează „Formativitatea învățării bazate pe muncă” 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2 care pune bazele 

teoretice și practice pentru construcția WBL. Un alt articol interesant este „Învățarea bazată pe muncă de la 

Leonardo la Erasmus +: aspecte critice și provocări deschise” 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence

=1 Această lucrare explorează acquis-ul , probleme critice, provocări deschise și posibile căi de lucru pentru 

dezvoltarea și promovarea învățării bazate pe muncă în sisteme și practici. 

De asemenea, în Spania, proiectul „WBL PRO” este luat în considerare la proiectarea unui proiect 

educațional în școli și „WBL pro”, în special exemplele și instrumentele de bune practici.  

Pe partea Franței, este raportat un set de instrumente https://cte.ed.gov/wbltoolkit/ care oferă 

administratorilor de programe de stat și locali informații cu privire la componentele cheie ale WBL, o 

strategie de instruire care îmbunătățește învățarea la clasă prin conectarea la la locul de muncă. Oferă linii 
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directoare și resurse legate de crearea unei strategii de stat WBL, angajarea angajatorilor, colectarea de 

date și scalarea programelor eficiente. 

 

3.5. Instrumente pentru evaluarea WBL 

În acest paragraf am cautat orice instrumente remarcabile existente pentru evaluarea WBL. 

Pe lângă instrumentele indicate în proiectele „WBL pro project” și „WBL net”, luate aici ca referință, 

partenerii VEPA au indicat alte surse care oferă instrumente semnificative pentru evaluarea WBL.  

În România, site-ul web al Centrului Național de Acreditare http://site.anc.edu.ro/en/2659-2/, oferă 

instrumente pentru clasificarea calificărilor după un set de criterii care corespund nivelurilor specifice de 

învățare atinse. 

Pe site-ul italian CEDEFOP https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-europe_en.pdf, 

putem găsi o prezentare interesantă numită „WBL in Europe: Practices and Policy Pointers” în care 

instrumentele pentru a sprijini o învățare eficientă, de înaltă calitate, bazată pe muncă. 

În ceea ce privește cercetările de birou din Spania, au fost enumerate următoarele materiale pe tema 

evaluării: „FUNDAE” Fundația de Stat pentru Formare în Ocuparea Forței de Muncă, care, prin gestionarea 

fondurilor publice, ajută companiile să pregătească lucrătorii, facilitând în același timp accesul lor liber la 

oferta de instruire 

https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Documentaci%C3%B3n-

Subvenciones_2016.aspx oferă un manual pentru evaluare și chestionar pentru evaluarea calității acțiunilor 

de formare; manualul „Instruire pentru pregătirea profesională. Ghid pentru tutori 

”http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf 

a indicat strategia și instrumentele de evaluare a WBL (destinate tutorilor din cadrul companiilor); în 

portalul Guvernului Andaluziei 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_a

dmon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF se pot descărca instrumente 

de evaluare a Uceniciei VET. 

Partenerul francez consideră că este necesar să se concentreze atenția asupra ghidului de practică în științe 

fizice intitulat „An Introduction to Work-Based Learning” 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf, de către Marea Britanie Physical 

Sciences Centrul Departamentului de Chimie Universitatea din Hull, care, la pagina 24, vorbește despre 

metodele de evaluare a WBL. O altă platformă semnificativă, foarte utilă pentru cei care caută instrumente 

pentru evaluarea WBL, este TrainCom Information and Learning Platform http://train-

com.de/traincom/english/index_en.rsys: o platformă de informare și învățare pentru profesori și profesori 

VET tutori care sunt angajați în dezvoltarea sau proiectarea de programe în vederea orientării către 

competențe. Un instrument de învățare cu 5 module care oferă exemple practice despre cum să planificați, 

susțineți și evaluați în mod eficient WBL. „Liniile directoare europene pentru validarea învățării non-formale 

și informale” https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf este un alt instrument care oferă, pentru 

fiecare dintre temele identificate de recomandarea din 2012 privind validarea non- învățarea formală și 

informală, un set de întrebări sunt introduse ca liste de verificare pentru a reflecta asupra problemelor 

critice care trebuie abordate pentru ca aranjamentele de validare să fie pe deplin funcționale. 
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3.6. Proiect educational legat de WBL 

În această etapă, cercetarea de biroul intenționează să prezinte un proiect educațional deja implementat 

sau în desfășurare în momentul acestei cercetări, care se ocupă de subiectele WBL. Aici proiectele „WBL 

pro project” și „WBL net” nu sunt menționate în mod intenționat. 

În plus față de proiectele menționate mai sus, în România, au fost realizate 5 proiecte educaționale care 

abordează subiecte WBL la diferite niveluri: „Învățând făcând” http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/learning-by-doing /, un proiect INTERREG al cărui scop este de a pregăti recomandări de 

dezvoltare VET, cu participarea partenerilor de proiect, a centrelor de formare profesională și a camerelor 

județene, pe baza rezultatelor proiectului de până acum. „Ghid de analiză a stației de învățare” http://icsas-

project.eu/wp-content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf este un instrument pentru 

conectarea între câmpurile de activitate-AF și învățarea bazată pe muncă. „E&E FASHION” 

http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%20Tools%20document%20RO.pdf Educație - 

Parteneriat pentru ocuparea forței de muncă pentru iVET în sectorul modei, este un instrument european 

de predare și formare pentru a sprijini implementarea învățarea bazată pe muncă în toate etapele educației 

și formării profesionale (VET). „Evaluarea sistemului de ucenicie românesc” 

http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%20privind%20sistemul%20de%20ucenicie%2

0in%20Romania.pdf prezintă imaginea generală a modelului de ucenicie și modificările ulterioare ale 

acestuia, precum și informații detaliate despre evoluția sistemului de ucenicie la locul de muncă. „România 

meseriasa” https://www.taraluiandrei.ro/docs/raport-politica-

publica/Raport%20de%20politica%20publica_2018.pdf este un raport care face o evaluare a nevoilor și 

problemelor specifice ale ÎPT din România și propune soluții care vor duce la o mai bună legătură a reformei 

ÎPT cu nevoile economiei. 

Partenerul italian indică „Proiectul WBL 2.0” https://wbl.pixel-online.org/index.php care urmărește să 

consolideze cooperarea dintre furnizorii VET și companii pentru a promova învățarea bazată pe muncă și 

pentru a preveni demotivarea cursanților cauzată de lipsa de aplicare practică a ceea ce învață; Proiectul 

„WBLQUAL” https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-wbl/ al cărui scop este de a produce o 

modalitate mai eficientă de îmbunătățire a abilităților profesionale și a comportamentelor angajaților la 

locul de muncă, prin utilizarea WBL academice programe de rafinare a unei metode de furnizare a 

calificărilor pentru activitatea bazată pe muncă, care va produce, de asemenea, beneficii pentru angajatori 

în ceea ce privește performanța, comportamentul și atitudinea elevilor; „WWW - We Welcome Work: 

simulator de ucenicie online pentru introducerea strategiilor de lucru profesorilor, studenților și 

companiilor” http://wewelcomework.eu/we-welcome-work/about-the-project/ al cărui scop principal este 

să ofere servicii non-formale oportunități pentru tineri de a dobândi capacitate de angajare, antreprenoriat 

și abilități digitale pentru a sprijini tranziția lor de la școală la lumea muncii, obținând astfel o potrivire mai 

bună a competențelor și o orientare profesională. Facilitează introducerea elevilor în lumea muncii prin 

conectarea cunoștințelor teoretice pe care le dobândesc la școală cu lumea muncii. 

În Spania putem intalni alte 2 proiecte care privesc WBL. Primul este „Liceul Atenea (Cuidad Real, Castilla-

La Mancha) http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-profesional/cgs-integracion-

social/ care este un proiect educațional de liceu în ceea ce privește WBL și incluziunea socială. Al doilea 

proiect este „proiectul WBLTour” http://www.wbltour.eu/ al cărui scop este de a sprijini dezvoltarea 

parteneriatelor, între furnizorii VET, întreprinderi și alți actori prin crearea de platforme / parteneriate 

intermediare. 
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Din partea Franței, este adus în atenție proiectul „Proiectul de cercetare Work Based Learning (WBL)” 

https://cesie.org/work-based-learning-benefits-wbl/. Principalele sale obiective ale proiectului au fost să 

producă o modalitate mai eficientă de îmbunătățire a abilităților și comportamentelor angajaților la locul 

de muncă, prin utilizarea programelor WBL academice. Celălalt proiect citat este „Promote WBL” 

http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf care 

este un pan-european proiect care are ca scop echiparea profesioniștilor care lucrează în sectorul educației 

și formării profesionale, precum și a altor profesioniști implicați în dezvoltarea abilităților tinerilor și a 

sfaturilor în carieră, cu o perspectivă mai bună asupra celor mai bune practici în crearea unui mediu pentru 

învățarea bazată pe muncă de înaltă calitate . În plus față de proiectele menționate mai sus „WEXHE” 

https://wexhe.eu/index.php/why-wexhe-project/ care susține dezvoltarea învățării bazate pe muncă 

referitoare la stagii / stagii de învățământ profesional, ucenicie și antreprenoriat și „WBLIC” 

http://www.wblic.org.uk/ Învățarea bazată pe muncă ca curriculum integrat este un proiect internațional 

de cercetare de doi ani care vizează identificarea celor mai bune practici în învățarea relevantă a muncii / 

practicii în mediile de învățământ superior. 

3.7. Cursuri / module de instruire legate de WBL 

Ultimul subiect abordat de parteneri în cercetarea lor este cel care se referă la cursuri de instruire sau 

module destinate formatorilor legate de WBL care sunt deja oferite de rețea. 

În România există deja un „program de formare” https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-

romaneasca-despre-formarea-profesionala/ care oferă articole, recenzii, cursuri față în față și online - VET o 

alternativă aleasă de adulți pentru dezvoltarea personală și profesională. „Programul de ucenici” 

https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-prin-ucenicie este un program 

cu o durată de 24 de luni, timp în care ucenicii sunt angajați într-una din fabricile de ciment a Grupului. 

Ucenicii participă la un plan de instruire și la un plan practic de formare, specific domeniului de activitate - 

procesul tehnologic de producere a cimentului, sub îndrumarea coordonatorilor de ucenicie, specialiști cu 

experiență ai Heidelberg Cement România. 

În Germania, formarea instructorilor / formatorilor în cadrul companiei („AdA”) conform regulamentului 

AEVO „Ordonanța privind aptitudinea instructorilor” (această traducere a certificatului a fost emisă de 

Camera de Comerț și Industrie (un organism public), autoritate responsabilă în conformitate cu Legea 

privind formarea profesională germană, pentru a certifica finalizarea cu succes a unui examen pentru o 

calificare în temeiul legii. Nu este o diplomă universitară) https://www.ihk-

bonn.de/fachbereiche/berufsbildung-und -fachkraeftesicherung / weiterbildung / 

weiterbildungspruefungen-hoehere_ berufsbildung / ausbildereignungspruefung.html: fiecare companie 

din Germania care dorește să ofere ucenicie în sistemul dual, trebuie să angajeze cel puțin un membru al 

personalului care deține „Ordonanța privind aptitudinea instructorilor” („Ad ) examinată de camere. 

Cursurile de pregătire pregătitoare pentru examen sunt oferite permanent în multe centre de educație 

pentru adulți sau VET din toată Germania. 

Partenerul italian prezinta în cercetările sale de birou, câteva cursuri care nu sunt neapărat întemeiate în 

Italia, adresate diferiților actori ai WBL. De exemplu, acest curs de formare ERASMUS 

https://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-learning.html, permite 

participanților să își sporească cunoștințele și competențele despre WBL și sistemul de educație duală. 

Această altă „consolidare a capacității Wbl și schimb de cunoștințe pentru părțile interesate din VET și 

factorii de decizie” http://etfwbl.eu/home/en/introduction se adresează factorilor de decizie care lucrează 
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în sistemul VET. Cursul oferit de proiectul TRAIN http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys, 

menționat deja în aceste documente, oferă informații și inspirație profesorilor, formatorilor și evaluatorilor 

din învățământul și formarea profesională care sunt angajați în dezvoltarea sau reproiectarea programelor 

în vederea unei orientări (mai puternice) a competențelor. „Promovează WBL 

http://www.promotewbl.eu/?p=5393 oferă profesioniștilor din EFP cunoștințele și instrumentele necesare 

pentru a face acest lucru printr-un curs online dedicat. „WNL într-o zonă digitală” 

https://www.dc4work.eu/ al cărui scop este creșterea competenței digitale a angajaților și astfel 

promovarea competitivității și securității locurilor de muncă în companii. 

În Spania există cursuri de servicii publice de stat 

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/formacion/formacion.html care oferă o listă de instruire 

pentru cursurile de angajare dezvoltate de administrația publică, de asemenea, unele locuri de muncă 

obligatorii Modulul de conținut poate fi găsiți aici 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/fct.pdf. 

Franța oferă formare profesională a învățării bazate pe muncă pentru profesori care doresc să integreze 

învățarea bazată pe muncă https://www.udemy.com/workbasedlearning/: în acest curs profesorii vor primi 

o imagine de ansamblu a învățării bazate pe muncă și a celor mai bune practici pentru implementarea WBL, 

inclusiv vorbitori invitați, tururi de industrie, locuri de muncă și stagii. Începeți cu idei despre modul în care 

puteți integra învățarea bazată pe muncă în sala de clasă prin explorarea carierei și stabilirea obiectivelor. 
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4. Sondajul. Metodologia sondajului si rezultatele. 

Sondajul VEPA a fost realizat de toți partenerii prin implicarea a aproximativ 30 de planificatori VET de 

către fiecare (pentru un total de 150), solicitându-le să răspundă la un scurt chestionar (atașat la acest 

document) care a urmarit să investigheze atat nevoile planificatorilor VET cât și activitățile lor cheie, în 

scopul de a ajuta la dezvoltarea profilului de competență (IO1) și a Ghidului de instruire (IO2). 

Sondajul a dorit de asemenea, să înțeleagă ce instrumente sunt considerate mai valoroase de 
planificatorii de educație profesională în activitatea lor zilnică în ceea ce privește formarea: instrumentele, 
resursele, studiile de caz sau altele care ar putea fi sugerate de respondenți prin întrebări deschise. 
 

În formularul de cerere, au fost identificate 5 domenii de intervenție ale planificatorului VET: 
planificarea, gestionarea, crearea de rețele, îmbunătățirea experiențelor WBL, evaluarea. Pentru fiecare din 
cele 5 domenii, subiectul a fost întrebat care sunt principalele activități-cheie și principalele dificultăți cu 
care se confruntă planificatorii VET. 
 

Chestionarul este alcătuit dintr-o primă parte (partea A) în care au fost adresate puține dar 
substanțiale întrebări, referitoare la caracteristicile intervievatului si la poziția lui în sistemul de formare 
profesională și educațională (VET). A doua parte a chestionarului (partea B) este concentrată mai mult pe 
întrebări specifice sectorului, iar aici întrebările sunt în principal deschise. Ultimele două întrebări ale 
sondajului permit respondentului să își exprime opinia cu privire la nevoia de sprijin special și la dificultățile 
majore cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. 

 
Chestionarul a fost administrat online și rezultatele au fost reunite datorită Survey Monkey. 

 

4.1. Profilul respondentilor 

 

Primul tabel arata omogenitatea originii respondenților care, conform Formularului de cerere, 

acoperă în mod egal cele 5 țări partenere. În plus, trebuie menționat faptul că numărul respondenților 

solicitat de Formularul de cerere a fost complet atins.   

Întrebarea nr. 1 se referă la rolul în ÎFP (VET): rezultă că majoritatea respondenților (42,67%) sunt 

cadre didactice în învățământ profesional, urmate de formatori și coordonatori (ambii 25,33%) și de 

planificatorii VET care reprezintă 20,00% din total. 
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Din aceste numere reiese clar faptul că planificatorul de educație profesională nu are încă un rol 

clar in piata muncii, dar deseori profesorii, formatorii sau coordonatorii trebuie să îndeplinească si acest rol 

în profesia lor recunoscută formal. 

 

 Întrebarea nr. 3 vrea să înțeleagă principalele zone în care își desfășoară activitatea persoanele 

intervievate. Graficul de mai jos ilustrează că majoritatea respondenților lucrează în următoarele domenii: 

Adulti 35,37%, Tineret 34,01%, Șomeri 31,29% și școli 30,61%.  

 

Doar 21% dintre respondenți lucrează în domeniul uceniciei. Aceasta este o constatare foarte 

interesantă pentru proiectul nostru, deoarece susține motivația de bază a VEPA: lipsa recunoașterii formale 

a figurii profesionale a planificatorului VET in WBL. 

Ultima întrebare cu privire la datele personale ale intervievatului, investighează anii lor de experiență în 

VET. A reieșit că majoritatea răspunsurilor sunt concentrate între cel mai mare și cel mai mic interval de 

timp, dar aproximativ 1/3 din total lucrează de mai bine de 15 ani în domeniul IFP (VET). 
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Ani de experiență Numar de respondenti % 

0 – 5 
 

37 24,67% 

5 – 10 
 

32 
 

21,33% 

10 – 15 
 

34 
 

22,67% 

Peste 15 ani 
 

47 31,33% 

                                              Total 150  

 

Aceste rezultate evidențiază lipsa reglementării zonei de formare profesională legată de planificare.  

A doua parte a chestionarului dorește să analizeze elementele planificatorului de educație profesională, 

cu scopul de a aduce la lumină comentarii deschise despre persoanele implicate în sondaj. 

În primul rând, am solicitat să evalueze unele instrumente asociate activităților lor in ÎFP, în funcție 

de cât de mult sprijin le oferă acestea in activitatea lor de zi cu zi. Iată rezultatele:  

 

Reiese imediat că „instrumentele” sunt cele mai necesare, în special în ceea ce privește evaluarea, 

gestionarea și monitorizarea. De asemenea, „instruirea” este o nevoie puternică dacă este asociată cu 

planificarea, gestionarea și îmbunătățirea experiențelor WBL. În această ultimă activitate există o mare 

cerere de „studii de caz”. Lipsa „resurselor” este resimțită aproape în mod egal în cadrul tuturor activităților 

enumerate.  

Este foarte semnificativ faptul că intre respondenți se simte lipsa tuturor instrumentelor pe care le 

propunem în „îmbunătățirea experiențelor WBL”. O informație care scoate în evidență importanța creării 

unei căi de instruire specifice pentru acest domeniu de activitate. 
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4.2. Intrebări specifice sectorului 

Din acest punct, chestionarul propune un set de întrebări deschise. Textul fiecărei întrebări conține 

activități ale planificatorului WBL deja cunoscute, care nu trebuie menționate de către respondent. Acest 

lucru a creat unele dificultăți în rândul persoanelor intervievate; de fapt nu toți au răspuns complet acestei 

părți. Cu toate acestea, numărul de răspunsuri colectate ne-a permis să facem o analiză bună a activității 

efective a planificatorului de VET. Zonele aprofundate sunt aceleași cu cele indicate în Formularul de 

solicitare: planificarea, gestionarea, crearea de rețele, îmbunătățirea experiențelor WBL, evaluarea. 

4.2.1. Planificarea 

Respondenții enumeră următoarele activități / sarcini / abilități legate de planificare: 

CUNOȘTINȚE DE INCLUZIUNE SOCIALĂ 

1. Analiza relației sistemelor socio-economice și a proceselor de incluziune sociala. 
2. Analiza contextului social legat de piața muncii și a proceselor de incluziune socială. 
3. Cartografierea resurselor existente pentru a sprijini procesele de incluziune socială care vizează 

profiluri sociale dezavantajate. 
4. Cunoștințe profunde despre metodologiile pedagogice pentru a spori competențele de muncă ale 

grupurilor dezavantajate sociale. 
5. Cunoașterea profundă a resurselor existente pentru a sprijini procesele de formare a profilurilor 

sociale ale cursanților cu venituri mici. 
6. Cartografierea resurselor existente legate de accesul la angajare și îmbunătățirea gradului de 

angajare a profilurilor sociale discriminate. 
7. Include abordarea de gen în cadrul programelor de formare pentru a îmbunătăți angajabilitatea. 

 
ATITUDINE de INOVARE  

1. Studiază metodologii pedagogice inovatoare pentru aplicarea in activitățile de formare profesională 
destinate tinerilor șomeri. 

2. Cunoștințe despre metodologii pedagogice inovatoare și tehnici educaționale participative. 
3. Cunoștințe profunde despre metodologii pedagogice inovatoare. 

 
CUNOSTINTE PEDAGOGICE/ METODOLOGII DE INVATARE 

1. Cunoaștere profundă a metodologiilor pedagogice pentru predarea abilităților necesare într-un 
domeniu de muncă și/sau un profil profesional. 

2. Cunoștințe profunde despre metodologiile pedagogice pentru îmbunătățirea competențelor de 
muncă ale șomerilor, necesare la locul de muncă. 

3. Cunoștințe profunde despre tehnici participative. 
4. Cunoștințe profunde despre metodologie, pentru a planifica activitățile WBL în colaborare cu 

principalii factori interesați. 
5. Activități didactice cu elevii. 
6. Lucrări practice de laborator. 
7. Adaptarea zilnică a programei școlare la nevoile elevilor și a pieței muncii, conform programelor 

școlare. 
8. Alegerea subiectelor de studiat. 
9. Coordonarea conținutului curriculei cadru cu activitățile întreprinderii. Ce să integrezi și să te 

formezi, cu ce ocazie? 
10. Activități de selecție a candidaților VET din punct de vedere al comunicării într-o limbă străină 

(Engl). 
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COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI DIGITALE 

1. Stăpânirea instrumentelor de planificare online. 
2. Să aibă cunoștințe despre instrumentele digitale. 
3. Să stie să foloseasca instrumente digitale. 

 

CUNOAȘTEREA LOCULUI DE MUNCĂ 

1. Să cunoască bine practicile de învățare, în special în situația invățării la locul de muncă. 
2. Să aibă cunoaștință despre abilitățile necesare la respectivul loc de muncă. 
3. Analiza contextului social legat de procesele de piață a muncii și incluziunea socială a șomerilor 

adulti. 
4. Informații despre legislația muncii. 

 
ACTIVITĂȚI DE ANALIZĂ A NEVOILOR 

1. Să aibă expertiză în identificarea nevoilor de instruire. 
2. Să cunoască nevoile de formare ale cursanților. 
3. Să aibă o cunoaștere aprofundată a cursanților. 
4. Să cunoască bine ucenicia. 
5. Să aibă cunoștințe despre modalitățile de evaluare a cursanților. 
6. Să poată identifica nevoile de formare a competențelor de muncă. 
7. Să aibă cunoștințe aprofundate pentru a putea identifica nevoile de instruire. 
8. Să poată analiza nevoile în rețea. 
9. Să știe să culeagă informații și date, pentru oportunități de învățare la comandă sau adaptate 

nevoilor. 
10. Să analizeze situația adulților pentru a putea concretiza procesul de planificare a învățării. 

 

ACTIVITĂȚI DE PLANIFICARE 

1. Planificarea curriculei si a rezultatelor învățării. 
2. Planificarea instruirii auto-percepției pentru cursanți. 
3. Planificarea consultanței de imagine (pentru cursanți). 
4. Planificarea modului de predare a diferitelor competențe, de ex abilități sociale și expertiză 

metodică 
5. Planificarea modului de a împărtăși cunoștințe, abilități și competențe, în special metode de 

expertiză și abilități transversale. 
6. Planificarea atelierelor de lucru orientate către nevoi. 
7. Planificarea orientată către grupul țintă al activităților de învățare. 
8. Evaluarea abilităților orientate spre obiectiv. 
9. Pregătirea fișei de lucru pentru lucrări practice de laborator / proiectarea și pregătirea materialelor. 
10. Previziunea și prognoză activităților planificate. 
11. Stabilirea obiectivelor / stabilirea unui plan de acțiune operațional. 
12. Planificarea cursului cu respectarea resurselor și a curriculei. 
13. Metodologia de planificare și instrumentele necesare monitorizării procesului de învățare, pentru a 

măsura atingerea rezultatelor preconizate ale învățării. 
14. Planificarea instruirii la locul de muncă. 
15. Planul de acoperire a conținutului WBL în perioada de ucenicie de 3 ani. 
16. Planificarea sesiunilor de formare. 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
ag

e2
5

 

17. Planificarea metodologiilor pedagogice inovatoare pentru îmbunătățirea gradului de angajare a 
adulților. 

18. Cunoștințe aprofundate pentru proiectarea metodelor și tehnicilor pedagogice, pentru a 
îmbunătăți participarea activă a cursanților și pentru a conduce procesele de învățare. 

19. Planificarea participarii angajaților la activități de formare și instruire practică, care să acopere 
disponibilitatea și volumul lor de muncă. 

20. Planificarea întâlnirilor cu părțile interesate și formatorii VET. 
21. Verificarea fondului educațional (școlar) al participanților la WBL și planificarea măsurilor 

pregătitoare, dacă este necesar. 
22. Procesul de stabilire a obiectivelor. 
23. Configurarea orarelor. 
24. Elaborarea graficului de corelație a activităților cu obiectivele. 

 
VERIFICĂRI ALE ACTIVITĂȚILOR FIRMEI ȘI A MUNCITORILOR 

1. Vizitează / verifică dacă există întreprinderi adecvate. 
2. Verifică dacă există angajatori adecvați pentru WBL. 
3. Vizitarea întreprinderilor, verificarea adecvării pentru WBL (ce competențe antrenează/formeaza, 

folosesc WBL doar pentru a avea forță de muncă "ieftină", oferă locuri de muncă permanente după 
experiența WBL?). 
 

CUNOAȘTEREA ECVET 

1. Implementarea ECVET ca instrument de planificare orientat spre rezultatele învățării (a se vedea 
www.ecvet-info.de, Foaia de parcurs) 

2. Utilizarea unei abordări orientate spre rezultatele învățarii. 
3. Poziționarea și evaluarea rezultatelor învățării cursanților. 

 
 

CUNOȘTINȚE DE STRATEGIE DE MARKETING 

1. Capacitatea de cercetare și organizare a datelor statistice, analiza pieței și cunoașterea principalelor 
strategii de marketing. 

2. BUGETAREA și analiza cost-beneficiu. 
3. Determinarea timpului și resurselor locatiei, pentru activitățile propuse. 

 

CUNOAȘTEREA LEGISLAȚIEI / REGULAMENTELOR 

1. Informații despre resurse pentru tineri (formare profesională, subvenții, bonusuri în cotele de 
securitate socială etc.). 

2. Cunoașterea legislației privind formarea continuă. 
3. Cunoașterea documentației referitoare la proiectele Erasmus + 
4. Cunoașterea legislației referitoare la diferitele tipuri de WBL-uri disponibile companiilor, studenților 

și cu privire la cursurile de formare (de exemplu, număr de ore etc.) 
 

ÎMBUNATĂȚIREA ABILITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE ÎN CONCORDANȚĂ CU PIAȚA MUNCII 

1. Pregătirea cursanților WBL înainte de experiența WBL. 
2. Instruirea / perfecționarea competențelor sociale. 
3. Pregătirea cursantilor (tineri) pentru piața muncii și cerințele acesteia. 
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4. Cercetarea grupului țintă de cursanți. 
5. Îmbunătățirea abilităților transversale / sociale (politețe, punctualitate, muncă în echipă, motivație, 

relația cu clienții. 
6. Supravegherea progresului în dobândirea competențelor de muncă. 

 

CUNOȘTINȚE ȘI COMPETENȚE GENERALE 

1. Au cunoștințe aprofundate în legătură cu nevoile reale ale cursanților. 
2. Cum / când este nevoie de conținutul WBL. 
3. Să știe cum să ofere sfaturi și sprijin cursanților, furnizorilor de educație profesională, companiilor. 
4. Să știe să organizeze timpul de învățare. 
5. Să aibă puternice abilități relaționale: empatie, ascultare. 
6. Să aibă cunoștințe practice, pentru o abordare bazată pe competențe. 
7. Cunoașterea / înțelegerea nivelului de cunoștințe dobândite de elevi. 
8. Abilități interpersonale. 
9. Cunoașterea bună a teritoriului. 
10. Activități de consiliere. 
11. Rezolvarea problemelor abordate. 

 

ABILITĂȚI DE CERCETARE ȘI ANALIZĂ 

1. Munca de cercetare. 
2. Activități de documentare. 
3. Utilizarea informațiilor științifice de bază (de ex. de la universitate, de la cursuri de instruire, etc). 
4. Consultarea documentelor școlare. 
5. Analiza studiilor. 
6. Studiul activităților care urmează să fie desfășurate. 
7. Analiza profesorilor care provin direct din câmpul muncii (de la intreprinderi). 
8. Analiza abilităților și aptitudinilor didactice ale unui astfel de personal. 
9. Selectarea conținutului programei de învățare. 
10. Alegerea resurselor necesare bunei desfășurări a activităților. 

 
4.2.2. Gestionarea 

Respondenții enumeră următoarele activități/sarcini/competențe legate de gestionare: 

COMPETENȚE GENERALE 
1. Abilitatea de a adapta conținutul la nevoile de formare și feedback-ul de la elevi pentru a obține 

rezultate de învățare și de a dobândi abilitățile necesare la locul de muncă. 
2. Capacitatea de a potrivi competențele șomerilor și competențele de lucru necesare la locul de 

muncă. 
3. Capacitatea de a afișa aceste aptitudini  și competențe de muncă (abilități transversale  cum ar fi 

abilitățile de comunicare, muncă în echipă, etc. și competențe primordiale, legate în mod specific 
de domeniul profesional de lucru), necesare pentru cursanți la locul de muncă. 

4. Capacitatea de a organiza și de a identifica  nevoile companiei. 
5. Abilitatea de a dezvolta instrumente specifice în funcție de publicul țintă. 
6. Abilitatea de a implementa inginerie de formare. 
7. Abilitatea de a motiva cursanții. 
8. Capacitatea de a căuta, accesa și sintetiza informațiile relevante într-un mod critic și sistematic. 
9. Abilitatea de a inova (metoda, instrument, etc). 
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10. Capacitatea de auto-evaluare și, în funcție de plasarea, posibilitatea de a face modificări în timpul 
procesului. 

 
COMPETENȚE/CUNOȘTINȚE PRIVIND METODOLOGIILE VET 

1. Să includă instruirea practică în cadrul curriculei de formare pentru a obține competențe de 
muncă necesare la locul de muncă. 

2. Să aplice abordări pedagogice la locul de muncă pentru a îmbunătăți competențele de muncă 
ale angajaților. 

3. Să aplice tehnici pedagogice participative pentru a instrui aptitudinile și competențele 
transversale legate de capacitatea de inserție profesională. 

4. Să aplice tehnici participative în cadrul clasei. 
5. Să planifice și să implementeze  sesiunile de formare. 
6. Să planifice și să coordoeze activitățile de formare VET. 
7. Să se întâlnească cu furnizorii externi în conformitate cu cerințele pedagogice ale planului de 

formare pentru a ajusta, dacă este necesar, anumite aspecte ale planului de formare. 
8. Să  își structureze cursul. 
9. Să ofere învățarea mixtă. 
10. Să își structureze calea.  
11. Să își planifice temele în conformitate cu timpul recomandat. 
12. Să își planifice curricula în conformitate cu planificarea de timp recomandată. 

 

ATITUDINE FLEXIBILĂ 

1. Flexibilitatea de a adapta procesele de învățare la nevoile de formare ale elevilor. 
2. Flexibilitatea de a adapta procesul de învățare la competențele cerute ("moi" și "tari") la locul 

de muncă.  
3. Flexibilitatea de a adapta conținutul la feedback-ul cursanților. 
4. Abilitatea de a răspunde în mod flexibil nevoilor și evoluțiilor imprevizibile ale afacerii, realizând 

în același timp obiectivele căii de formare. Abordarea rezultatelor învățării s-a dovedit a fi utilă. 
 

ABILITĂȚI DE ANALIZĂ 

1. Analizarea contextului social și rolul jucat de piața muncii pentru dobândirea statutului de 
cetățean. 

2. Analiza sistemelor socio-economice. 
3. Analizarea discriminării de gen pe piața forței de muncă. 
4. Analizarea oportunităților realiste și a căilor de învățare cu cursanții. 

 

CUNOȘTINȚE WBL 

1. Cooperarea cu întreprinderile furnizoare de WBL (vizite, reuniuni,...). 
2. Verificarea conținută a aptitudinilor/competențelor WBL dobândite. 
3. Vizite în întreprinderi, discuții cu cursanții WBL și cu angajatorii. 
4. Vizite in companii în timpul plasării WBL. 

 

CUNOȘTINȚE GENERALE 

1. Cunoașterea reglementărilor privind proiectarea, gestionarea, raportarea în funcție de tipul de 
finanțare utilizat. 
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2. Cunoașterea competențelor organismelor și instituțiilor responsabile de muncă, muncă socială, 
asociații etc. și a celorlalți actori locali (asociații, muncă socială,etc); actualizarea 
reglementărilor. 

3. Cunoașterea oportunităților de angajare și a legislației privind piața muncii. 
4. Cunoștințe despre activități economice inovatoare (întreprinderi durabile și favorabile 

incluziunii și ocuparea forței de munca). 
5. Cunoaștințe transversale despre securitatea la locul de muncă, a vieții private. 
6. Să știe să identifice și să îți prioritizeze activitățile. 

 

ACTIVITĂȚI DE COORDONARE 

1. Coordonarea cu tutorii și profesorii VET. 
2. Coordonarea cu angajatorul. 
3. Coordonarea cu instituțiile publice și organizațiile sociale. 
4. Coordonarea întâlnirilor, reuniunilor, etc. 
5. Abilitatea de a lucra coordonat cu diverse instituții publice și private și personalul lor. 

 

ABILITĂȚI DE COMUNICARE 

1. Să stabilească proceduri de comunicare cu părțile interesate: corespondență, reuniuni, vizite la 
întreprinderi și furnizori VET etc. 

2. Să comunice cu părțile interesate: administrația publică, întreprinderile, furnizorii VET. 
3. Tehnici de comunicare, organizarea personală și abilitatea de a-și respecta angajamentele, 

rezolvarea problemelor, managementul timpului (cu scopul de a respecta termenele de 
proiect). 

4. Schimburi, întâlniri față în față cu instructori în cadrul companiei. 
5. Abilitatea de a comunica corect (oral și scris). 
6. Abilitatea de a comunica și informa pentru a expune procedurile interne, sarcinile și îndatoririle 

zilnice la locul de muncă. 
 

 

ABILITĂȚI GENERALE 

1. Gândirea critică. 
2. Abilități relaționale: ascultare, etc... 
3. Evaluarea permanentă a aptitudinilor. 
4. Luarea deciziilor. 
5. Lucrul autonom. 
6. Formarea aplicațiilor. 
7. Putere. 
8. Antrenament. 
9. Competențe de negociere. 
10. Imbunătățirea competențelor cursanților. 
11. Spiritul de inițiativă și munca în echipă. 
12. Sa știe să gestioneze de la distanță. 
13. Să înțeleagă așteptările cursanților și ale angajatorilor. 
14. Sa dezvolte soluții și strategii pentru grupurile țintă. 
15. Coordonare. 
16. Estimarea/evaluarea riscului. 
17. Coordonarea învățării cursanților. 
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18. Utilizarea experiențelor anterioare de gestionare/management. 
19. Căutarea experiențelor altora (bune practici, dar și idei care nu au fost încă experimentate in 

teritoriu). 
 

CUNOAȘTEREA LEGISLAȚIEI / REGULAMENTELOR 

1. Să știe să facă un contract (motive de asigurare!). 
2. Proceduri de sprijin. 
3. Crearea curriculei CDL (planificarea cursurilor) pentru dezvoltarea locală, în funcție de 

solicitările angajaților economici regionali. 
4. Facilitarea accesului la resursele publice existențe care vin în sprijinul direcțiilor de formare, în 

vederea accesului la locuri de muncă (echilibrul între muncă și viață, cursurile VET, subvenții 
etc) 

5. Informații despre resurse. 
6. Incheierea de convenții de practică, cu agenții economici. 
7. Abordarea problemei în caz de îndoieli, în special administrative și/sau de raportare. 

 

COMPETENȚE DE ORIENTARE/SPRIJIN 

1. Sprijinirea atelierelor de învățare orientate spre nevoi. 
2. Sprijinirea cursanților în obținerea unui loc de muncă la agenții economici. 
3. Să sprijine capacitățile elevilor, respectând nevoile acestora. 
4. Să consilieze și să îndrume pentru o viață auto-determinată (de lucru) 
5. Să ghideze cursanții pentru a realiza/conveni asupra oportunităților lor realiste pe piața muncii. 
6. Schimburi permanente cu angajatorii, cu privire la nevoile de schimbare și noi dezvoltari. 
7. Elaborarea suportului de curs. 

 

COMPETENȚE DE MONITORIZARE/SUPERVIZARE 

1. Monitorizarea progreselor înregistrate în realizarea rezultatelor învățării. 
2. Supraveghează participarea la cursul de formare. 
3. Verifică progresul învățării. 

 

CUNOAȘTEREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE 

1. Adaptarea serviciilor sale de formare la strategia companiei. 
2. Gestionarea resurselor pentru a sprijini participarea la procesele de formare. 
3. Atragerea studenților și a profesorilor VET și implicarea acestora într-un proiect finanțat prin 

programul Erasmus +. 
4. Elevii sunt văzuți ca parteneri atât în punerea în aplicare a proiectului de dezvoltare 

instituțională, cât și relațiile lor cu profesorii, alți elevi și alți angajați ai școlii. 
5. Crearea, gestionarea și implicarea cursanților în exercițiile din intreprinderi. 
6. Să lucreze în cooperare cu cursanții la viitoarele lor perspective realiste pe piața forței de 

muncă. 
7. Activități specifice privind organizarea locurilor de muncă pentru elevi. 
8. Activități specifice legate de organizarea cursurilor de limbi străine pentru elevi. 
9. Evaluarea și punerea în aplicare a căilor de învățare reușite deja de alți cursanți. 
10. Formare suplimentară în scopul perfecționarii proiectului. 
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11. Activități de formare pentru îmbunătățirea gestionării proiectelor europene de formare 
profesională. 

12. Activități de formare privind managementul European, prin temele propuse, conform 
planificării. 

13. Alegerea instrumentelor și resurselor potrivite. 
14. Selectarea celor mai bune resurse. 
15. Prezentarea cursului raportat la nivelul de înțelegere a cursanților. 
16. Stabilirea planului de activitate. 
17. Alegerea personalul didactic potrivit pentru a aduce cursanții direct în lumea muncii. 
18. Abilitatea de a ghida procesele de învățare pentru a corespunde nevoilor de învățare ale 

stagiarului și cerințelor privind poziția locului de muncă. 
 

4.2.3. Monitorizarea 

Respondenții enumeră următoarele activități/sarcini/competențe legate de monitorizare:  

ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE 

1. Să furnizeze rapoarte cu privire la progresele înregistrate de procesul WBL.  
2. Să scrie rapoarte periodice, ele fiind dovada progresului în realizarea rezultatelor învățării.   
3. Să furnizeze rapoarte periodice cu privire la dezvoltarea procesului de formare a elevilor. 
4. Să furnizeze rapoarte privind punerea în aplicare a activităților de formare și rolul special jucat de 

fiecare parte implicata. 
 
  
FURNIZAREA DE ȘABLOANE / INSTRUMENTE 

1. Să ofere cadrelor didactice VET șabloane pentru monitorizarea experienței WBL.   
2. Să ofere formatorilor șabloane pentru monitorizarea și colectarea probelor privind progresele 

înregistrate în realizarea rezultatelor învățării.  
3. Să ofere instrucțiuni companiilor, referitor la cum sa monitorizeze activitățile și rezultatele elevilor. 
4. Să furnizeze documentarea certificatelor, acordurile privind obiectivele. 
5. Să furnizeze șabloane companiilor pentru monitorizarea activității elevilor și colectarea probelor. 
6. Finalizarea formării în domeniul SSM și PSI, completarea zilnică a listelor de prezență. 
7. Abilitatea de a oferi instrumente adaptate companiilor.   
8. Autorizarea cursantului, prin oferirea de instrumente de monitorizare.  
9. Să furnizeze companiei modele de monitorizare și de colectare a probelor. 
10. Proiectarea instrumentelor de monitorizare și aplicarea acestora.  
11. Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare. 
12. Posedă instrumente care permit o evaluare obiectivă și efectivă a performanței obținute, a 

constanței și preciziei în măsurare.  
 
  

A ȘTI CUM; A FI PRICEPUT 

1. Știi să urmărești elevul într-o companie. 
2. Știi să stabilești reguli precise pentru coordonator / companii. 
3. Știi cum să implementezi tehnica de instruire. 
4. Știi să stăpânești instrumente care încurajează interogarea, experimentarea, să aducă idei noi și să 

le dedice timp. 
5. Știi să clarifici rolul, sarcinile și obiectivele elevului în companie . 

  
  

ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE 
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1. Acorduri de monitorizare. 
2. Monitorizarea progresului cursanților. 
3. Monitorizarea rapoartelor lunare în cooperare cu camerele. 
4. Verificarea rapoartelor lunare/foi de pontaj/alte documente interne. 
5. Să prevadă inspecții periodice ale tutorelui în cadrul companiei, pentru a evalua eficiența 

experienței și implicarea cursantului.  
6. Notarea studenților absenți/participanți activi. 
7. Intervievarea periodică a elevilor cu privire la experiența lor și la îndeplinirea obiectivelor 

programului. 
8. Colectarea de informații și efectuarea de lucrări statistice. 
9. Scrierea înregistrărilor și alte instrumente de monitorizare. 

 

ABILITĂȚI GENERALE/ACTIVITĂȚI 

• Mediere.  
• Să delege sarcini, să fie echitabil și să coopereze cu alții. 
• Să folosească mijloacele media digitale. 
• Să lucreze cu sisteme digitale pentru documentare.  
• Respectarea protecției datelor. 
• Abilitatea de a face cercetări prin intermediul rețelelor web și de socializare. 
• Să cunoască metode de colectare a datelor. 
• Persoane de contact în întreprindere.  
• Abilitati de antrenor. 

 

CUNOȘTINȚE GENERALE 

1. Regulamente. 
2. Documente relevante (contracte, rapoarte lunare) pentru camere. 
3. Formare de aplicații/planificarea vieții. 

 

Competențe WBL/VET  

1. Să identifice în mod clar un Tutore în cadrul companiei.  
2. Așteptările studenților de la cele trei niveluri de învățare prin activități de evaluare.  
3. Documentarea cooperării dintre societățile gazdă a WBL și cursanții WBL. 
4. Să explice angajatorului proiectul sau programul pe care WBL se bazează, pentru a clarifica întregul 

cadru. 
5. Să evalueze alături de companie, cursanți și celelalte părți interesate implicate (de exemplu, oficiul 

de muncă) 
6. Plasamentul WBL.  
7. Să clarifice rolul, sarcinile și obiectivele studentului în cadrul companiei. 
8. Să analizeze rezultatele învățării (și calea / proiectul de învățare). 
9. Să facă planul individual educațional. 
10. Să analizeze potențialele competențele ale cursanților. 
11. Să utilizeze mobilitatea Europass ca instrument european comun pentru documentarea rezultatelor 

învățării. 
12. Să sprijine compania gazdă.  
13. Să se asigure că obiectivele de învățare sunt bine definite și înțelese de către companie. 
14. Stabilirea responsabilului societății gazdă. 
15. Stabilirea rezultatelor obținute. 
16. Să furnizeze rezultatul activităților.  
17. Sa identifice punctele de intervenție pentru obținerea rezultatelor planificate.  
18. Conformitatea cu graficul activităților.  
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19. Sa stabileasca norme precise de lucru între organizatorii cursului și companie. 
20. Să dea instrucțiuni companiei privind monitorizarea activităților studenților și a rezultatelor 

invatarii. 
 
 

ORGANIZAREA DOCUMENTAȚIEI 

1. Fișier de documente și referințe pentru/cu elevii.  
2. Documentație în conformitate cu managementul calității. 
3. Tabele de prezență, echipamente de protecție a muncii/ fișe de NTSM și PSI completate la zi. 
4. Pregătirea protecției muncii. 
5. Pregătirea tabelelor / listelor.  
6. Să completeze toate documentele relevante. 
7. Implicarea elevilor în documentarea rezultatelor învățării lor. 

 

ACTIVITĂȚI DE TESTARE 

1. Aplicarea chestionarelor pentru feedback.  
2. Aplicarea chestionarului la finalul stagiului de pregătire. 
3. Aplicarea chestionarelor adecvate nevoilor fiecărei societăți, în vederea un feedback realist.  
4. Chestionare cu întrebări cheie. 
5. Testarea inițială a elevilor privind comunicarea într-o limbă străină. 
6. Interviuri individuale.  

 
ALTE/AUDIT 

1. Punerea în aplicare a probelor obținute în timpul auditului calității.  
2. Punerea în aplicare a dovezilor obținute din activitatea de audit.  

 

4.2.4. Crearea de rețele 

Respondenții enumeră următoarele activități/sarcini/competențe legate de colaborarea / crearea 

de rețele cu părțile interesate: 

 

ACTIVITĂȚI de ORGANIZARE de ÎNTÂLNIRI 

1. Întâlniri cu organele publice responsabile de programe de formare profesională. 
2. Întâlniri cu personal responsabil al programului dual de formare profesională la locul de muncă. 
3. Întâlniri cu personalul din administrația publică responsabilă de programele de formare 

profesională destinate șomerilor (Departamentul ocuparea forței de muncă din administrația 
locală). 

4. Să se întâlnească cu personalul organelor publice responsabile de programul de angajare. 
5. Întâlniri și vizite la părțile interesate locale, cum ar fi întreprinderi inclusive și organizații sociale 

legate de drepturile și resurse adresate femeilor în scopul de a echilibra munca și viața, etc. 
6. Întâlniri și vizite la instituțiile locale și la întreprinderile și organizațiile sociale. 
7. Întâlniri cu părțile interesate locale legate de noi oportunități de angajare. 
8. Întâlniri cu furnizorii VET, managerii întreprinderilor și responsabilii de resurse umane, cu 

organizațiile sociale, etc. 
9. Discuții cu participanții la proiect și părinții lor. 

 

A ȘTI / A FI ÎN STARE SĂ 
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1. Sprijine tutorii. 
2. Identifice nevoile companiei. 
3. Pună în aplicare tehnici inovatoare de comunicare. 
4. Implementeze o rețea utilizând rețelele sociale. 
5. Cunoască partenerii înregistrați pe teritoriu. 
6. Cunoască instrumentele de comunicare. 

 
CUNOȘTINȚE / COMPETENȚE WBL/VET 

1. Partajați informații despre resursele existente pentru a sprijini procesul WBL. 
2. Cercetarea rețelelor pedagogice inovatoare axate pe planul și implementarea experiențelor WBL. 
3. Împărtășiți experiența WBL ca trainer. 
4. Cercetarea rețelelor WBL axate pe metodologii pedagogice pentru îmbunătățirea oportunităților de 

muncă a șomerilor adulți. 
5. Schimbul de cerințe și nevoi ale elevilor / angajatorilor WBL. 
6. Coordonarea cu întreprinderile, furnizorii de VET despre începerea WBL, durata, pre-condițiile, etc. 
7. Să stabilească și să păstreze contactele cu angajatorii WBL. 
8. Sa coopereze cu școlile VET, intreprinderile/companiile, școlile. 

 

APTITUDINI DE CERCETARE 

1. Cercetarea centrelor inovatoare de formare VET 
2. Cercetarea experiențelor inovative. 

 

VIZITAȚI ORGANIZAȚIA 

1. Vizitarea intreprinderilor locale incluzive. 
2. Vizitarea organizațiilor sociale. 
3. Vizitarea centrelor de training. 

 

COMPETENȚE GENERALE 

1. Expert în instrumente online. 
2. Să poată angaja peste program companii. 
3. Apeluri telefonice. 
4. Corespondență. 
5. Să construiasca o rețea. 
6. Să stie să comunice. 
7. Să asigure punerea în aplicare a acordurilor. 
8. Organizarea evenimentelor reciproce. 
9. Cercetare pentru identificarea de oportunități de finanțare sau alternative de finanțare. 
10. Actualizați abilitățile proprii și luati opțiunile de formare ca un formator intern. 
11. Bunele practici în cercetare. 
12. Intensificarea relațiilor publice. 
13. Instrumente Master de colaborare la distanță (conferințe video,...). 
14. Construiți registru de adrese. 
15. Utilizarea tehnicilor moderne. 
16. Implementarea în cadrul organizațiilor sociale a activităților practice de formare. 
17. Cooperarea strânsă în echipă și, de asemenea, cu părțile interesate externe relevante. 
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ABILITĂȚI DE COMUNICARE 

1. Utilizarea tehnicilor moderne de comunicare. 
2. Rețele de comunicații și informații, pentru a beneficia de utilizarea canalelor scurte de comunicare. 
3. Crearea de rețele eficiente de comunicare și informare cu partenerii sociali. 
4. Instrumente eficiente de comunicare (platforme online, corespondență, stocarea datelor etc.). 
5. Diseminarea bunelor practici și a rezultatelor proiectelor. 
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RELAȚIONAREA / ABILITĂȚI DE COLABORARE 

1. Relaționarea cu companii, parteneri. 
2. Rețea cu camerele de comerț, furnizori de VET,etc. 
3. Cooperarea cu camerele. 
4. Rețele active în forumuri relevante de experți. 
5. Crearea de rețele noi sau extinderea celor existente. 
6. Intensificarea și extinderea rețelelor în cadrul sectorului relevant (în cazul nostru: sectorul 

învățământului bazat pe muncă/practică) 
7. Să inițieze crearea de rețele pe diferite nivele. 
8. Să utilizeze rețele pentru a beneficia de altele: utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea 

acestora. Organizarea procedurilor de partajare a muncii poate sprijini acest lucru. 
9. Incurajarea relaționarii între părțile implicate (de exemplu, biroul de muncă și societățile 

interesate) 
10. Dialogul structurat și continuu și colaborarea sistematică între părțile interesate. 

 

 

ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT AL PARTENERILOR 

1. Punerea în practică a procedurilor de coordonare a unei instruiri practice efective între toate părțile 
interesate: rapoarte și întâlniri periodice.... 

2. Să vizeze, să identifice și să prospecte potențialii parteneri. 
3. Facilitarea unei rețele de parteneri. 
4. Negocierea și semnarea acordurilor de parteneriat. 
5. Găsirea de parteneri în teritoriu. 
6. Implicare activă/încheierea acordurilor de parteneriat în vederea participării la concursuri. 
7. Colaborarea cu partenerii. 
8. Identificarea posibililor parteneri și închiderea protocoalelor de cooperare. 
9. Caută cei mai potriviți parteneri. 
10. Semnarea parteneriatelor. 
11. Stabilirea sarcinilor partenerilor. 

 

ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT AL COMPANIILOR 

1. Facilitarea implicării întreprinderilor prin servicii de consultanță. 
2. Informarea mai multor întreprinderi (comparabile) cu privire la conținutul proiectului sau al 

programului. 
3. Reușește sa conștientizeze angajatorii asupra beneficiilor pe care le pot aștepta, conștientizându-i 

asupra faptului că formarea reprezintă un instrument, precum și a oportunităților oferite de o 
rețea. 

 

ALTELE 

1. Implementarea unui dialog structurat și continuu și asigurarea unei colaborări sistematice între 
părțile interesate. 

2. Să stăpânească tactici și strategii pentru a se conecta cu oameni, la nivel individual sau cu membrii 
unui grup. 

3. Implicarea activă a agenților economici atât în materia stagiilor de formare, cât și în selectarea 
elevilor pentru ocuparea forței de muncă. 

4. Participarea elevilor la diverse concursuri școlare și extracurriculare. 
5. Prevenirea efectelor evoluției tehnologice. 
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6. Prezentări legate de cultura și civilizația țării gazdă. 
7. Colaborarea în proiecte educationale. 
8. Colaborarea cu unitățile de formare ale practicii. 
9. Cunoașterea teritoriului și a rolurilor și relațiilor dintre partenerii sociali ai unui teritoriu. 

  

4.2.5. Îmbunatatirea experientelor WBL  

            Respondenții enumeră următoarele activități/sarcini/competențe legate de sporirea experienței 

WBL 

SPRIJINIREA POSIBILITATILOR 

1. Ajutați organismele publice, întreprinderile incluzive și organizațiile sociale să identifice soluții 
comune pentru șomaj.  

2. Ajutați cursanții să informeze despre legislația privind piața muncii și oportunitățile de angajare. 
3. Ajutați cursanții să îndeplinească competențele necesare la locul de muncă. 
4. Ajutați la îmbunătățirea competențelor de muncă ale cursanților la locul de muncă prin metodologii 

pedagogice adecvate.  
5. Ajutați la satisfacerea nevoilor de formare a competențelor de muncă ale elevilor prin abordarea: 

"învăța facând". 
6. Ajutați pentru a satisface cererea industriei pentru o forță de muncă mai calificată, oferind mai 

multe oportunități pentru studenți. 
 

CLARIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

1. Subliniați valoarea competențelor personale care îndeplinesc cerințele respectivului loc de muncă. 
2. Subliniati furnizorilor VET și organismelor publice, beneficiile aduse de instruirea practică in 

îmbunătățirea capacitatii de inserție profesională (de exemplu, în cazul șomerilor pe termen lung). 
3. Clarificati odata cu informarea elevilor cu privire la legislația muncii și despre căile existente prin 

intermediul experienței de formare practica, pentru accesul pe piața muncii.  
4. Subliniați cursanților informațiile referitoare la legislația de pe piața muncii și posibilele oportunități 

de angajare. 
5. Evidentiati beneficiile in discutiile cu organismele publice. 
6. Subliniați valoarea competențelor personale ale angajatului, care corespund cerințelor la locurile 

de muncă disponibile. 
7. Subliniați beneficiile pentru angajatori. 
8. Indicați beneficiile pentru angajatori. 
9. Indicați beneficiile pentru elevi. 

 

ACTIVITĂȚI DE INFORMARE/DISEMINARE 

1. Împărtășiți cu colegii profesioniști informații despre dezvoltarea procesului WBL.  
2. Informare cu privire la posibilitatea de a învăța prin muncă și despre legislația muncii și drepturile 

civile. 
3. Informare cu privire la rolul experienței de a accesa oportunitățile de pe piața muncii.  
4. informare cu privire la WBL ca nouă oportunitate de a avea acces la ocuparea unui loc de munca. 
5. Informare cu privire la posibilitățile de a efectua experiențe practice de formare, pentru a 

îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a șomerilor adulți. 
6. Organizarea de schimburi de bune practici între angajatori și cursanți. 
7. Implicarea si participarea elevilor în diverse proiecte și competiții locale, județene, naționale: 

Olimpiade școlare, Târgul firmelor de instruire, etc. 
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8. Prezentarea materialelor dezvoltate în cadrul proiectului. 
9. Planificarea și gestionarea prezentărilor și a evenimentelor relevante pentru întreprinderi și/sau 

care permit schimbul de experiență între cursanți (de exemplu,  zile de informare pentru femei) 
10. Materiale de promovare a proiectelor, discuții cu elevii de școală pentru a se implica în proiect. 
11. Prezentarea experiențelor de învățare, în sesiunile cu agenți economici ale 

camerelor/consiliilor/ședințelor profesorale. 
12. Prezentări în cadrul consiliilor profesorale. 
13. Prezentarea oportunităților de angajare pentru elevii beneficiari ai programului. 
14. Postari pe site-ul proiectului. 
15. Planificarea și desfășurarea evenimentelor de informare. 
16. Prezentarea detaliată, catre colegii și partenerii sociali, a rezultatelor proiectelor, aptitudinilor și 

competențelor dobândite. 
17. Diseminarea exemplelor de bune practici. 
18. Diseminarea rezultatelor. 

 

ACTIVITĂȚI DE IMPLEMENTARE A INSTRUIRII PRACTICE 

1. Implementarea instruirii aplicate. 
2. Pregatirea în practică directă pentru îmbunătățirea capacității de inserție profesională.  
3. Aplicarea pregătirii practice directe în timpul cursurilor. 

 

A ȘTI CUM/ CUNOȘTINȚE DESPRE 

1. Să identifice locurile de muncă ale viitorului. 
2. Să deschidă noi oportunități pentru cursanți, în timp ce răspunde cererii de lucrători tot mai 

calificați de pe piață. 
3. Să se puna într-o situație prin intermediul stagiilor / integrării la locul de muncă.  
4. Să sublinieze beneficiile pentru angajatori. 

 

CUNOȘTINȚE WBL/VET 

1. Să intervieveze cursanții asupra nevoilor de formare pe parcursul participării lor la experiența WBL 
(care sunt abilitățile pe care le-au perceput ca fiind utile la locul de muncă) și să realizeze o 
îmbunătățire a acestor abilități după atelierele realizate în cadrul programului. 

2. Să ofere/să găseasca în timp scurt (1-5 zile), destinații de plasare pentru cursanții WBL.  
3. Să cerceteze și să informeze cu privire la soluțiile de finanțare existente pentru cursanții și 

angajatorii WBL. 
4. Să identifice viitoare posibile opțiuni de angajare sau de ucenicie pentru cursanții WBL. 
5. Să găseasca locuri de muncă adecvate pentru cursanții WBL. 
6. Să evite abandonul în sistem dual înainte de ucenicie datorită experienței WBL, pentru a putea 

vedea dacă ocupația și ideile cursanților despre acestă ocupație se potrivesc reciproc. 
7. Să îmbunătățeasca cooperarea între Învatamantul de Formare Profesional și întreprinderi, prin 

oferirea de locuri de muncă. Avantaje: pentru elev - experimentează realitatea la locul de muncă; 
pentru întreprindere - cunoaște potențialii solicitanți pentru ucenicie, promovează oferte 
interesante de locuri de muncă, promovează orice ocupație cu lipsă de lucrători calificați. 

8. Să prevină renunțarea la WBL sau schimbarea angajatorului, prin menținerea unui contact 
permanent între toate părțile interesate și cursanți. 

9. Testează instrumentele proiectului E – WBL. 
10. Atragerea viitorului specialist VET pe piața muncii. 
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11. Să cerceteze rețelele WBL axate pe metodologii pedagogice, pentru a îmbunătăți competențele de 
muncă. 

   

ABILITĂȚI DE ÎMBINARE / COMBINARE 

1. Potriviți oferta și cererea. 
2. Potriviți nevoile companiilor cu cele ale cursanților.  
3. Fiți o legătură concretă între angajator și elev. 
4. Mediați între cursanți rezultatele obținute de absolvent. 

 

ABILITĂȚI GENERALE 

1. Utilizarea mijloacelor digitale. 
2. Lucrul practic. 
3. Identificarea punctelor slabe ale parteneriatului și remedierea acestora. 
4. Capacitatea de a detecta cerințele și nevoile companiilor dintr-un teritoriu. 
5. Abilitatea de a învăța din greșeli pentru proiectele ulterioare. 
6. Obținerea cat mai multor informații despre rețele adecvate. 

 

EXPERIENȚĂ privind IMPLICAREA 
1. Să implice diferite moduri de învățare. 
2. Implicarea organizațiilor angajaților (de exemplu, sindicatele) 
3. Să implice autoritățile competente internaționale. 
4. Întâlniri cu managerii de afaceri și cu personalul de la resurse umane. 

 

SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI 

1. Schimb de experiență cu alte școli. 
2. Facilitarea schimbului de bune practici. 

 

 

FUNDAMENTAREA ACTIVITĂȚII DE GESTIONARE 

1. Explicați potențialele oportunități de sprijin / finanțare. 
2. Să exploreze orice oportunități de finanțare stabilite de biroul de muncă. 
3. Să-i sprijine pe cursanti cu cercetarea și să-i îndrume să aplice pentru atragerea de fonduri 

financiare sau pentru alte probleme administrative. 
 

  

COMPETENȚELE PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE 

1. Sensibilizarea cursanților și a personalului de formare profesională intern din întreprinderi, pentru 
importanța competențelor dobândite prin învățarea informală. 

2. Managementul proceselor de învățare în scopul dobândirii deprinderilor practice. 
3. Dezvoltarea proceselor de învățare. 
4. Planificarea carierei / pregătirea și planificarea stagiului de practica în funcție de obiectivele 

angajatorului 
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ACȚIUNI DE ORIENTARE A ACTIVITĂȚILOR 

1. Să le ofere elevilor oportunități. 
2. În caz de conflict / criză, să asigure consultanță în întâlniri.  
3. Să dezvolte practici de lucru. 
4. Să dezvolte noi bazine de afaceri si/sau oportunități de afaceri pentru cursanti. 
5. Să asigure dezvoltarea cursurilor, pentru a optimiza impactul acțiunilor de instruire. 
6. Să crească șansele studenților de a-și găsi un loc de muncă. 

 

ALTELE 
1. Să respecte instrumentele stabilite și relevante pentru sector (de ex: procese de raționament 

clinic). 
2. Experiență interdisciplinară la nivel european. 
3. Posibilitatea de a efectua activitatea practică în companie. 
4. Încheierea acordurilor cu partenerii. 
5. Să facă cunoscute posturi și zone deseori necunoscute forței de muncă. Să formeze aceasta forța de 

muncă, pentru a face mai bine față cererilor în creștere ale pieței. 
6. Sprijinirea îndrumării pentru implementarea uceniciei în companii. 
7. Să implementeze un sistem de evaluare pentru a măsura relevanța acțiunilor de formare 

desfășurate; să identifice principalele linii de acțiune. 
 

4.2.6. Evaluarea 

Respondentii au enumerate urmatoarele activități / sarcini / abilități referitoare la evaluare:  

   

ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE 

1. Rapoarte pentru evaluarea procesului de învățare și atingerea rezultatelor învățării. 
2. Colectarea de rapoarte periodice de la profesori, instructorii VET si tutorii de la locul de muncă.  
3. Colectarea de rapoarte periodice despre progresul în realizarea rezultatelor învățării. 
4. Elaborarea de rapoarte periodice colectând informații principale despre rezultatele instruirii. 
5. Rapoarte vizând progresul în procesul de învățare. 

 

  

ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE 

1. Monitorizarea progresului cursanților în atingerea rezultatelor învățării (asistență, activități 
implementate în timpul cursului, etc.) 

2. Proceduri interne pentru monitorizarea proceselor de acces la angajare: rapoarte semestriale 
despre progresul procesului de incluziune, etc. 
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ACTIVITĂȚI / INSTRUMENTE DE EVALUARE 

1. Interviuri individuale pentru evaluarea dezvoltării procesului de învățare la locul de muncă. 
2. Evaluarea făcută de angajatori.  
3. Să știi să efectuezi o evaluare împreună cu companiile. 
4. Aprecieri referitoare la evaluarea finală, validarea și certificarea învățării. 
5. Implicarea tuturor părților interesate în procesul de evaluare. 
6. Promovarea autoevaluării urmată sistematic de controlul initiatorului evaluarii. 
7. Stăpânirea la superlativ a instrumentelor de evaluare și mentinerea la curent cu noile diplome și 

certificări. 
8. Cunoașterea valorilor de referință și evaluarea datelor relevante la nivel regional. 
9. Fii creativ și inovator în ceea ce privește evaluarea.  
10. Aplicați metode care combină autoevaluarea și evaluarea externă. 
11. În plus față de evaluarea sumativă din ce în ce mai folosită, utilizați tot mai multe metode de 

evaluare formativă: asta înseamnă, să permită personalului educațional și cursanților, pe baza 
determinării competențelor deja dobândite, să identifice competențele suplimentare care vor fi 
dobândite și, astfel să optimizați procesul de învățare. " 

12. Evaluarea finală a participanților la proiect. 
13. Efectuarea testelor de evaluare disponibile. 
14. Elaborarea, aplicarea și interpretarea instrumentelor de evaluare. 
15. Alegerea metodelor și instrumentelor de evaluare potrivite. 

   

PROCEDURI DE EVALUARE 
1. Autoevaluarea de către elev. 
2. Aplicați testul pentru satisfacția cursanților privind rezultatele de abilitățile de formare așteptate. 
3. Evaluarea în mod regulat a rezultatelor învățării.  
4. Evaluarea abilităților.  

 
PROIECTAREA INSTRUMENTE 

1. Proiectarea de noi instrumente online. 
2. Proiectarea de instrumente inovatoare. 
3. Proiectarea instrumentelor pentru autoevaluare / autodiagnosticare. 

 

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE a CUNOȘTINȚELOR 

1. Elibererea certificatului final. 
2. Ghidați studenții pentru a obține certificate de competență profesională. 
3. Să îndrume elevii să obțină certificate de competență profesională. 
4. Obținerea certificatelor în cadrul proiectului Erasmus +. 
5. Obtinerea certificatului de mobilitate Europass 
6. Sprijin pentru actualizarea CV-ului Europass. 
7. Integrați experiențele WBL în curricula și in educație. 
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CUNOȘTINȚE SPECIFICE DE EVALUARE WBL 

1. Acceptarea listelelor cu ceea ce e de făcut, cu agenda și cu procesul de invatare pe baza de munca – 
WBL al elevilor.  

2. Feedback-uri la sfârșitul atelierelor, pentru a îmbunătăți abilitățile și pentru a sprijini experiențele 
WBL. 

3. Analizați rezultatele (învățarii) cu elevul și setați următorii pași pe calea de învățare WBL. 
 

ABILITĂȚI / ACTIVITĂȚI / METODE GENERALE DE EVALUARE 

1. Îndeplinirea procedurilor interne și a rapoartelor trimestriale pentru a supraveghea progresul 
proceselor de învățare și îmbunătățirea gradului de angajare. 

2. Colectați informații despre asistență și realizarea rezultatelor învățării (progres în procesul de 
învățare). 

3. Analizați procedurile și rapoartele interne pentru a evalua procesul de învățare și atingerea 
rezultatelor învățării. 

4. Rezultatele activităților bazate pe „învățarea prin a face” (scrierea pentru îmbunătățirea abilităților 
de comunicare) și tehnici participative. 

5. Interviuri individuale pentru evaluarea dezvoltării procesului de învățare la locul de muncă. 
6. Intervievarea cursanților despre realizarea rezultatelor preconizate ale învățării . 
7. Instrucțiuni conform modelului în patru etape. 
8. Să stabilească un plan individual de dezvoltare cu elevul. 
9. Performanțele echipei de proiect / relația echipei de proiect / relația cu partenerii implicați în 

proiect. 
10. Actualizarea periodică a CV-ului cursantului, pentru a susține vizualizarea progresului învățării. 
11. Schimbul regulat cu instructorii (documente pe hârtie), susține documentarea evoluției fiecărui 

cursant. 
12. Familiarizarea cursanților și a personalului educațional cu procedurile prin care se fac vizibile 

competențele informale dobândite.Identificați nivelul de cunoștințe acumulate. 
14. Identificarea lacunelor.     

 

ALTE 

1. Îndrumări la plecare 
2. Intâlniri față în față 
3. Instruire și îndrumare pentru competențe de viață 
4. Intervenții privind lacunele identificate în procesul de învățare 
5. Identificarea rezultatelor propuse la începutul proiectelor 

 

4.2.7. Activități suplimentare, care nu sunt menționate în întrebările anterioare, care 

ar putea necesita un sprijin special pentru planificatorul VET 

 
Această întrebare este destinată să înțeleagă dacă planificatorul VET are nevoie de mai mult sprijin în alte 
domenii ale activității sale care nu sunt menționate în întrebările anterioare. De asemenea, această 
întrebare este „deschisă” și ne permite să colectăm o mulțime de informații interesante, foarte utile pentru 
proiectarea profilului de planificare VET. 
 

1. O relație bună cu elevii și companiile. 
2. Să știi cum să fii. 
3. Dezvoltați o cultură de auto-instruire. 
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4. Știi să proiectezi conținutul de formare. 
5. Deschidere la schimbare, inovație pedagogică și tehnologică. 
6. A ști cum.  
7. Dezvoltarea adaptabilității la condițiile de muncă. 
8. Sprijină elevul să fie mai independent în învățarea sa. 
9. „Antrenează antrenorul" în domeniul WBL. 
10. Sprijinirea și pregatirea cursanților cu educație scăzută cu ajutorul WBL. 
11. Sprijin cu probleme de mobilitate sau lipsă de motivație. 
12. Sprijinirea dobândirii abilităților lingvistice; nivelul abilităților lingvistice trebuie îmbunătățit 

PERMANENT, în special cu terminologia ocupațională etc. 
13. Învățarea și lucrul sunt interconectate și vor fi chiar mult mai legate în viitor. 
14. Durabilitatea cooperării. 
15. Durabilitatea învățării WBL 
16. Plasamentele WBL oferă oportunitatea tinerilor cu educație scăzută sa intre in legătura cu piața 

muncii și întreprinderile relevante. 
17. Motivația permanentă a tinerilor de a finaliza un ucenicie în sistemul dual / orice experiență WBL 

(chiar și atunci când se confruntă, de exemplu, cu ore de lucru incomode; distanță lungă până la 
întreprindere; muncă fizică; salarii mici, etc.). 

18. Verificați impreuna cu angajatorii pentru a identifica opțiunile de finanțare a WBL. 
19. Dezvoltați o cultură de auto-instruire. 
20. Sa stii să proiectezi conținutul formarii. 
21. Aptitudini transversale. 
22. Compilarea materialelor pentru adoptarea de cai flexibile de a face față situațiilor care nu au putut 

fi planificate anterior. 
23. Dezvoltarea adaptabilității la condițiile de muncă. 
24. Stabilirea unui plan de măsuri. 
25. Arhivarea feedback-ului participanților. 
26. Abilitatea de a trata diferite subiectele venite din medii socio-economice diferite. 
27. Dificultati in a atrage un anumit tip de utilizator (abandon, tineri) la lecțiile din clasă. 

 

 

4.2.8. Care sunt principalele dificultăți cu care vă confruntați în calitate de planificator 

VET? Vă rugăm să specificați. 
 

La această întrebare am primit 81 de răspunsuri, reprezentând 53% din numărul total de 
intervievati. Acest număr destul de redus de răspunsuri poate fi explicat prin mai mulți factori: lipsa de 
disponibilitate a intervievatilor de a răspunde la întrebări deschise, faptul că operatorii nu întâmpină în 
mod efectiv dificultăți reale în munca lor, faptul că nu a fost obligatoriu sau impus sa se răspunda la toate 
întrebările. Cu toate acestea, în scopul lucrărilor noastre, este cu siguranță mai eficient să ne concentrăm 
pe răspunsurile date, care ne-au oferit câteva perspective remarcabile. 

 
Pentru a avea o idee mai clară despre părerile respondenților, răspunsurile au fost grupate în macro-zone. 
 

 Dificultăți în relațiile cu studenții WBL 

1. Dezinteresul elevilor 
2. Diferența de vârstă și nivel de educație individuală in procesul de formare. 
3. Lipsa motivației/interesului pentru unii cursanți. 
4. Așteptări  prea mari de la elevi. 
5. Lipsa inițiativei cursantilor sau a abilităților lor cognitive. 
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6. Grupuri foarte eterogene de cursanti, datorate cunostintelor, aptitudinilor, competentelor, 
motivatiei, scopurilor si lipsei de flexibilitate. 

7. Niveluri diferite de cunoaștere și competențe, în rândul elevilor. 
8. Toleranța scăzută a frustrării angajatorilor WBL. 
9. Prejudecăți. 
10. Motivarea elevilor. 
11. Cerințele sunt diferite, în funcție de grupul de elevi 
12. Un nivel diferit de cunoștințe și competențe prealabile în rândul cursanților WBL 
13. Nivelul de educatie 
14. La proiectarea cursurilor de instruire pentru WBL este necesar să nu se piardă din vedere 

caracteristicile elevului: motivație scăzută, risc ridicat de abandon. Prin urmare, este esențial să se 
creeze cursuri inovatoare și atractive, fără a pierde din vedere nevoile companiei. 

15. Orientarea nu este întotdeauna ușoară cu o audiență tânără. 
16. Găsiți oportunități pentru cursanți. 

 

Dificultăți în relațiile cu partenerii/companiile 

1. Relații dificile cu unele societăți care nu înțeleg necesitatea anumitor tipuri de căi educaționale și 
potențialul acestora. 

2. Consolidarea participării antreprenorilor în procesul de formare: de la planificarea la evaluare. 
3. Depășirea barierelor de dialog între întreprinderi și furnizorii de formare profesională. 
4. Pentru a-i face pe actorii implicați să înțeleagă importanța designului cursului și a rolului 

planificatorului, atât pe partea șomerilor, cât și pe cea a angajatorului, și cât de mult ar putea 
beneficia amandoi de acestea. 

5. Acceptarea cooperarii din partea partenerilor care ofera practica. 
6. Lipsa oportunitatilor de practica in companii. 
7. Refuzul companiilor de a colabora. 
8. Găsiți companii care își mobilizează personalul pentru a sprijini stagiarii. 
9. Dificultăți de a găsi companiile implicate într-adevăr în calea de formare. 
10. Așteptări (prea) ridicate de la angajatori. 
11. Găsiți parteneri care doresc să primească ucenici asumandu-si obligația de a îndeplini un set de 

specificații în ceea ce privește obiectivele de formare realizare. Deseori, ei consideră că este un 
volum de muncă suplimentar și refuză să coopereze (refuza recepția stagiarilor sau nu respectă 
procedurile de sprijin). 

12. Găsiți companii pentru parteneriate. 
13. La proiectarea cursurilor de instruire pentru WBL este necesar să nu pierdeți din vedere 

caracteristicile cursantului: motivație scăzută, risc ridicat de abandon. Prin urmare, este esențial să 
creati cursuri inovatoare și atractive, fără a pierde din vedere nevoile companiei. 

14. Dificultăți de a convinge întreprinderile să accepte studenții noștri în formare, deoarece acestea 
găsesc in asta niciun profit pentru activitatea lor. 
 
Dificultăți legate de activitățile de gestionare 

1. Organizarea și timpul 
2. Programe aglomerate 
3. Timpul necesar pentru a te implementa proiectul. 
4. Îndeplinirea termenelor limită. 
5. Luarea de decizii consumatoare de timp în procesele/factori de decizie politică. 
6. Cerințe exagerate ale elevilor și/sau angajatorilor. 
7. Lipsa timpului. 
8. Găsirea opțiunilor de timp potrivite pentru WBL. 
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9. Managementul resurselor. 
10. Respectarea termenelor și gestionarea resurselor. 
11. Managementul resurselor: timp, financiar, uman. 
12. Resursa umană. 

 

Dificultăți datorate lipsei pentru operatorii WBL a materialului specific / formării  

1. Lipsa formării specifice. 
2. Lipsa auxiliarelor didactice. 
3. Lipsa manualelor. 
4. Lipsa de informații. 
5. Aptitudinile necesare pentru WBL ca gândirea critică, scrierea sau munca în echipă, care se bazează 

mai mult pe activități de formare îndelungată decât pe ateliere scurte de formare. 
6. Nu a fost asigurată instruirea la nivel intern, asa incat am avut de căutat pe Internet și de elaborat 

un set de instrumente pentru a mă ajuta să urmez mai bine activitățile desfasurate. 
 

Dificultăți cauzate de condițiile dezavantajoase 

1. Cele mai bune practici și abordări pentru femei, în scopul de a gestiona impletirea vieții 
profesionale cu viața de familie, care nu pot fi implementate într-o regiune rurală, din cauza 
mobilității limitate și a flexibilității; unii cursanți (mai ales de sex feminin) chiar și cu un mivel bun 
de educatie, nu pot fi plasati în locul de muncă/compania lor preferată. 

2. Întreprinderile sunt situate într-o zonă rurală, tinerii fără licență auto/șofer nu pot ajunge acolo din 
cauza lipsei de transport public. Datorită acestei lipse trebuie să aleagă alte experiențe WBL/oferte 
de muncă. 

3. Bariere lingvistice. 
4. Probleme lingvistice pe piața muncii/migranții nu au terminologia/vocabularul ocupațional. 
5. Finanțarea unui număr redus de elevi într zona rurală. 
6. Lipsa mobilității în zona rurală. 
7. Ocuparea precară a forței de muncă precum si discriminarea și polarizarea pieței muncii. 
8. Mulți participanți adulți la VET nu numai că se confruntă cu probleme pe piața muncii, dar, de 

asemenea, suferă de boli fizice sau mentale sau au probleme personale care trebuie să fie luate în 
considerare și care fac planificarea și progresul in invatare mai dificile. 

 

Profilul care este construit în cadrul proiectului VEPA, urmărește să îndeplinească dificultățile 

întâmpinate de adevărații planificatori VET intervievați și să creeze o cale educațională care să ajute 

Planificatorul VET să depășească problemele menționate mai sus și alte probleme care au apărut din analiza 

chestionarelor și a cercetărilor biroului. 

Câteva exemple privind modul în care profilul planificatorului VEPA VET răspunde la cele mai mari provocări 

identificate mai sus: 

Dificultăți în relațiile cu studenții WBL - În activitatea CHEIE „Planificare”, rezultatul învățării „1.3: 

cunostinte initiale ale studenților WBL”, ține cont exact ce sunt elevii, cum / când să implice conținuturi 

WBL, să înțeleagă tehnicile de comunicare (abilități relaționale deosebite: empatie, ascultare ...). Rezultatul 

învățării „1.4: Realizarea unui proiect / traseu de program de învățare bazat pe muncă” prevăzut pentru a 

ști cum să proiecteze metode și tehnici pedagogice pentru a îmbunătăți participarea activă a cursanților și 

pentru a ghida procesele de învățare și cum să identifice nevoile de formare.  
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Dificultăți în relațiile cu partenerii / companiile - Această problemă răspunde în mai multe 

activități cheie ale planificatorului VET VEPA. În activitatea cheie 1. „Planificare”, în activitatea cheie 2. 

„Gestionarea” 2.4: Implementarea traseului WBL, Rezultatul învățării 2.4: Implementarea cursului WBL 

ținând cont de nevoile companiei, ale studentului, ale părților interesate și ale scopurilor educaționale și, în 

special, în activitatea cheie „Rețeaua cu părțile interesate”: organizarea și gestionarea cu diferite părți 

implicate în activitățile WBL și relațiile lor. 

Dificultăți în raport cu activitățile de gestionare. 

Activitatea cheie nr 2 „Management” este conceput în întregime pentru a oferi cunoștințe și 
abilități specifice celor care vor trebui să gestioneze WBL. În special această activitate cheie, a fost descrisa 
după cum urmează: 
2.1: Gestionarea WBL în context social și economic 
Rezultatul învățării 2.1: Managementul învățării bazate pe muncă ținând cont de contextul social și 
economic în care este încorporat 
2.2: Gestionarea metodologiilor pedagogice WBL Rezultatul învățării 2.2: Managementul metodologiilor 
pedagogice care definesc învățarea bazată pe muncă 
2.3: Gestionarea cursanților WBL 
Rezultatul învățării 2.3: Managementul studenților care participă la o experiență WBL 
2.4: Implementarea căii WBL 
Rezultatul învățării 2.4: Implementarea cursului WBL ținând cont de nevoile companiei, ale studentului, ale 
părților interesate și ale scopurilor educaționale 

 

Dificultăți din cauza lipsei de pregătire / material specific pentru operatorii WBL. Acest aspect 

este satisfăcut de întregul proiect VEPA, care oferă o serie de instrumente utile tuturor celor care doresc să 

se apropie de WBL. Împreună cu acest document, VEPA va produce, după cum se explică în Capitolul nr.2, 

un „Ghid pentru instruirea planificatorilor VET” prin metoda “față în față”, un „Curs electronic adresat 

planificatorilor VET” și un „instrument de evaluare online” pentru planificatorii VET.  

Dificultăți cauzate de condițiile defavorizante. De asemenea, acest punct este abordat pe larg de 

profilul cartografiat de experții proiectului VEPA. De exemplu, în activitatea cheie 2.1: Gestionarea WBL în 

contextul social și economic, rezultatul învățării 2.1: Managementul învățării bazate pe muncă ținând cont 

de contextul social și economic în care este încorporat și în activitatea cheie nr 1. Planificarea WBL în 

context social și economic, 6.1: Imbunatatirea continuă a procesului, Rezultatul învățării 6.1: Asigurarea și 

îmbunătățirea calității derulării programelor WBL. 
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5. Profilul planificatorului VET: activități și activități-cheie 

 

Datele colectate de biroul de cercetare și sondaj au permis partenerilor să colecteze informațiile 

necesare pentru a identifica atât sarcinile, cât și activitățile-cheie ale planificatorului VET. Odată ce 

răspunsurile au fost clasificate în zone Macro (a se vedea paragraful anterior), partenerii au lucrat la 

aceasta eliminând excesele, deplasând unele definiții în grupuri mai adecvate, până când a fost definit un 

cadru mai restrâns și mai specific de competențe ale Planificatorului VET. 

Clasificarea finală a condus la definirea activităților-cheie. Prin urmare, profilul de competență VEPA al 

planificatorului VET, este alcătuit din 6 activități-cheie asociate cu diferite rezultate ale învățării care au 

fost exprimate în cunoștințe, competențe, responsabilitate și autonomie. 

 

Activitatea cheie 1: Planificarea 

1.1.: Planificarea WBL în contextul social și economic 

WBL Rezultatul învățării 1.1: cunoașterea și aplicarea cadrului legislativ și a fundalului WBL 

Cunoştinţe Abilități RESPONSABILITATE și autonomie 

• Enumerați practicile comune de 
învățare, în special în situația bazată 
pe muncă 

• Denumiți competențele necesare la 
locul de muncă al zonei profesionale 
identificate 

• Definiți abilitățile necesare la locul de 
muncă 

• Cunoasteti metodologiile pedagogice 
pentru îmbunătățirea competențelor 
de muncă ale grupurilor  social 
dezavantajate 

• Cunoașteți resursele existente pentru 
a sprijini procesele de formare ale 
profilurilor sociale ale cursanților cu 
venituri mici 

• Identificarea întreprinderilor adecvate 

• Identificați angajatorii potriviți pentru 
WBL 

• Cunoașteți legislația privind formarea 
continuă 

• Cunoașteți documentația referitoare 
la opțiunile de finanțare, cum ar fi 
Erasmus + 

• Cunoașteți legislația cu privire la 
diferitele tipuri de WBL-uri către 
companie, studenți și cursuri de 
formare (de exemplu, numărul de 
ore, statutul cursantului WBL ca 
student sau angajat etc.)  

 

• Planifica resursele existente pentru 
a sprijini procesele de incluziune 
socială care vizează profiluri sociale 
dezavantajate 

• Analizați relația sistemelor socio-
economice și a proceselor de 
incluziune socială 

• Obține informații despre resurse 
pentru tineri (formare 
profesională, subvenții, bonusuri 
etc.) 

• Prezinta resursele existente legate 
de accesul la încadrarea în muncă 
și îmbunătățirea capacității de 
inserție profesională a profilului 
discriminat 

•  Să respecte informații privind 
legislația muncii 

• Să recunoască aptitudinile 
necesare la locul de muncă 

• Să explice proiectul sau programul 
pe care WBL se bazează pe 
angajator pentru a clarifica întregul 
cadru 

• Să identifice în mod clar un tutore 
în cadrul companiei 

• Analizarea relațiilor socio -
economice și a proceselor de 
incluziune socială 

• Analizarea contextual sociala 
legate de piața muncii și de 
procesele de incluziune socială.. 

• Îmbunătățirea capacității de 
inserție profesională prin 
includerea abordării de gen în 
cadrul programelor de formare 

• Vizitarea întreprinderilor, 
verificarea caracterului adecvat 
pentru WBL (ce competențe se 
antrenează, nu folosesc doar 
WBL pentru a avea forță de 
muncă "ieftină", oferă locuri de 
muncă permanente după 
experiența WBL? 

• Recunoașterea analizei 
contextual sociale legate de 
piața muncii și de procesele de 
incluziune socială ale șomerilor 
adulți 
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1.2: Planificarea metodologiilor pedagogice WBL 

Rezultatul învățării 1,2: proiectarea unui proiect/traseu de programe de învățare pe bază de muncă 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE și autonomie 

• Cunoașteți metodologiile pedagogice 
pentru a preda abilitățile necesare 
într-un domeniu de muncă și un profil 
profesional 

• Cunoașteți metodologiile pedagogice 
inovatoare și tehnicile educaționale 
participative 

• Cunoașteți tehnicile participative 

• Recunoașteți conținutul curriculum-
ului cadru cu activitățile întreprinderii 
și în special cu ce să integrați și să 
instruiți 

• Aplică metodologii pedagogice 
inovatoare studiate activităților de 
formare profesională destinate 
tinerilor șomeri 

• Elaborați activități didactice cu 
elevii 

• Ajustați programa școlară la 
nevoile elevilor și ale pieței muncii 
în conformitate cu programele 
școlare 

• Punerea în aplicare a muncii 
practice de laborator 

• Selectarea activităților 
candidaților VET din punctul de 
vedere al comunicării într-o 
limbă străină (engleză) 

• Selectarea subiectelor de studiu 

1.3: Planificarea în funcție de fundalul individual WBL al cursanților 

Rezultatul învățării 1.3: 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE și autonomie 

• Definiți exact ce sunt elevii 

• Știți cum / când să implicați conținut 
WBL 

• Înțelegeți tehnicile de comunicare 
(abilități relaționale deosebite: 
empatie, ascultare ...) 

• Monitorizati organizarea timpului 
de învățare 

• Recunoasteti practicile, abordarea 
bazată pe competențe 

• Ajutați cursanții, furnizorii de 
EFP, companiile prin oferirea de 
consiliere și sprijin 

1.4: Proiectarea unei căi de program WBL 

Rezultatul învățării 1.4: proiectarea unui proiect/traseu de programe de învățare pe bază de muncă 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE și autonomie 

• Să știe să proiecteze metode și tehnici 
pedagogice pentru a îmbunătăți 
participarea activă a elevilor și pentru 
a ghida procesele de învățare 

• Să știți să cercetați și să organizați 
date statistice, analize de piață și să 
cunoașteți principalele strategii de 
marketing 

•  Sa stiți cum să proiectați noi 
instrumente online 

• Identificarea nevoilor de formare 

•  Sa stiți cum să implementați procesul 
de stabilire a obiectivelor Cunoașteți 
punerea în funcțiune pentru a stabili 
un obiectiv 

• Să cunoască aspectele teoretice ale 
uceniciei 

• Identificarea nevoilor de formare a 
competențelor muncii 

• Știi să folosești instrumente digitale 

• Gestionați bugetul și analiza cost-
beneficiu 

• Să recunoască nevoile companiilor cu 

• Evaluează cursanții 

• Pregătirea foii de lucru pentru 
lucrări practice de 
laborator/proiectarea și pregătirea 
materialelor 

• Planificarea sesiunii de formare 

• Să planifice metode și tehnici 
pedagogice inovatoare pentru  
îmbunătățire 

• Proiectarea metodelor și tehnicilor 
pedagogice pentru a îmbunătăți 
participarea activă a elevilor și 
pentru a ghida procesele de 
învățare 

• Colectarea informațiilor și a datelor 
pentru oportunitățile de învățare 
orientate și adaptate nevoilor 

• Stăpânirea instrumentelor de 
planificare online 

• Să asigure schema de corelare a 
activităților cu obiectivele 

• • Definirea orarelor de timp 

• Să recunoască nevoile de analiză în 

• Planificarea întâlnirilor cu părțile 
interesate și formatorii VET 

• Să analizeze situația adulților 
pentru a concretiza procesul de 
planificare adaptat 

• Stabilirea 
obiectivelor/instituirea unui 
plan de acțiune operațional 

• Organizează ateliere de lucru 
orientate spre nevoi 

• Gestionați locul și resursele 
pentru activități 

• Potrivirea ofertei cu cererea 

• • Organizarea participării 
angajaților la activități de 
formare și formare hands-on 
care să participe la 
disponibilitatea și volumul de 
muncă 

• Planificarea cursului prin 
respectarea resurselor și a 
curriculum-ului 

• • Evaluarea situației adulților 
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cele ale elevilor 

• Gestionează metodologia și 
instrumentele de monitorizare a 
procesului de învățare pentru a 
măsura realizarea rezultatelor 
preconizate 

• Elaborarea unui plan de acțiune 
operațional 

• Gestionați stăpânirea și utilizarea 
instrumentelor de planificare online 

rețea 

• Implementarea ECVET ca 
instrument de planificare orientat 
către rezultatele învățării 

• Știți să acoperiți conținutul WBL cu 
timpul de ucenicie de 3 ani 

pentru a concretiza procesul de 
planificare adaptat 

• Să verifice fundalul educațional 
al participanților la WBL, să 
planifice măsuri pregătitoare, 
dacă este necesar 

  

Activitate-cheie 2 Gestionarea 

2.1: gestionarea WBL în contextul social și economic 

Rezultatul învățării 2,1: gestionarea învățării pe bază de muncă, ținând seama de contextul social și economic în care este 
încorporat 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE și autonomie 

• Cunoașterea reglementărilor legate de 
proiectare, management, raportare în 
funcție de tipul de finanțare utilizat. 

• Cunoașterea competențelor 
organismelor și instituțiilor 
responsabile de muncă, muncă 
socială, asociații etc. și a celorlalți 
actori locali (asociații, lucrări sociale 
etc.) 

• Cunoașterea oportunităților de 
angajare și a legislației privind piața 
muncii 

• Cunoștințe despre activități 
economice inovatoare (întreprinderi 
durabile și favorabile incluziunii și 
ocuparea forței de munca 

• Cunoașterea securității privind 
reglementarea locului de muncă și 
actul privind confidențialitatea 

• Știți să identificați și să prioritizați 
activitățile 

• Analiza sistemelor socio-
economice, discriminarea de gen, 
drepturile cetățenilor străini pe 
piața muncii 

• Analizarea oportunităților realiste 
și a căilor de învățare cu cursanții 

• Verificarea 
aptitudinilor/competențelor WBL 
dobândite în mod regulat 

• Efectuarea contractelor; 
procedurile de sprijin se plâng de 
crearea curriculumului CDL în 
dezvoltarea locală, în funcție de 
solicitările angajaților economici 
regionali  

• Închiderea convecțiilor de practică 
cu agenți economici 

• Abilitatea de a căuta, accesa și 
sintetiza informațiile relevante 
într-un mod critic și sistematic 

• Capacitatea de a organiza și de a 
identifica nevoile companiilor 

• Facilitarea accesului la resursele 
publice existente pentru a 
sprijini căile de formare în 
vederea accesului la locuri de 
muncă (echilibrul dintre muncă 
și viață, cursurile VET, subvenții 
etc.) 

• Abordarea problemei în caz de 
dubiu, în special administrativă 
sau legata de raportare 

• Cooperarea cu întreprinderile 
WBL (vizite, reuniuni,...) 

• Vizitează întreprinderile, discută 
cu cursanții WBL și cu 
angajatorii 

• Vizitați compania în timpul 
plasării WBL 

2.2 Gestionarea metodologiilor pedagogice WBL 

Rezultatul învățării 2.2: gestionarea metodologiilor pedagogice care definesc învățarea pe bază de muncă 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE și autonomie 

• Să includă instruirea hands-on în 
cadrul curriculei de instruire pentru a 
obține competențe de muncă 
necesare la locul de muncă 

• Structurați cursul ca o progresie 

• Planificarea și implementarea 
sesiunilor de formare 

• Planificarea și coordonarea 
activităților de formare VET 

• Să aplice abordări pedagogice la 
locul de muncă pentru a 
îmbunătăți competențele de 
muncă ale angajaților 

• Aplicarea tehnicilor pedagogice 
participative pentru instruirea 
competențelor și competențelor 
transversale legate de capacitatea 
de angajare 

• Abilitatea de a dezvolta 

• Să se întâlnească cu furnizorii 
externi în conformitate cu 
cerințele pedagogice ale 
planului de formare pentru a 
ajusta, dacă este necesar, 
anumite aspecte ale planului de 
formare 
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• Oferirea de învățare mixtă 

• Planificarea de a urma temele în 
conformitate cu timpul recomandat 

• Planificarea curriculum-ului în 
conformitate cu recomandarea de 
timp de planificare 

instrumente specifice în funcție de 
publicul țintă 

• Abilitatea de a inova (metodă, 
instrument, etc) 

• Abilitatea de a adapta conținutul la 
nevoile de formare și feedback de 
la cursanți pentru a obține 
rezultate de învățare și de a 
dobândi competențele necesare la 
locul de muncă 

2.3: Gestionarea cursanților WBL 

Rezultatul învățării 2.3: gestionarea studenților care participă la o experiență WBL 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE și autonomie 

• Cunoașteți procesele de învățare 

• Îndrumă elevii pentru a-și da seama / 
a conveni asupra oportunităților lor 
realiste pe piața muncii 

• Știi cum să sfătuiești și să te ghidezi 
spre o viață autodeterminată (de 
lucru) 

• Coordonarea clasei de cursanți 

• Crearea, managementul și implicarea 
cursanților în firme de exercițiu 

• Capacitatea de a potrivi 
competențele șomerilor și 
competențele de muncă necesare 
la locul de muncă 

• Capacitatea de a afișa acele 
abilități și competențe de muncă 
(abilități soft, cum ar fi abilitățile 
de comunicare, munca în echipă, 
etc; și abilități dure, legate în 
special de domeniul profesional de 
muncă) necesare elevilor la locul 
de muncă 

• Capacitatea de a motiva elevii 

• Susțineți capacitățile cursanților, 
respectându-le nevoile 

•  Coordonează cu profesorii și 
profesorii VET 

• Schimb permanent cu 
angajatorii cu privire la nevoile 
în schimbare și dezvoltare 

• Coordonarea cu tutorii și 
profesorii VET 

• Coordonarea clasei elevului 

2.4: Implementarea căii WBL 

Rezultatul învățării 2.4: punerea în aplicare a cursului WBL, luând în considerare necesitățile societății, ale studenților, ale 
părților interesate și ale scopurilor educaționale 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE și autonomie 

• Definirea activităților specifice privind 
organizarea locurilor de muncă pentru 
elevi 

• Parcurgând temele propuse conform 
planificării 

• Stabilirea planului de activitate 

• Sublinierea abordării rezultatului 
învățării 

• Definirea unor activitati specifice 
legate de organizarea cursurilor de 
limbi straine pentru elevi 

• Determinarea formării suplimentare 
în scopul perfecționarii proiectului și 
îmbunătățirea gestionării proiectelor 
europene de formare profesională 

• Să cunoască și să aleagă instrumentele 
și resursele potrivite pentru a aduce 
cursanții direct în lumea muncii 

• Adaptarea serviciilor de instruire la 
strategia companiei 

• Gestionarea resurselor pentru a 
sprijini participarea elevilor la 
procesele de formare 

• Pentru a utiliza experiențele 
anterioare de management 

• Prezentarea cursului raportat la 
nivelul de înțelegere a cursanților 

• Capacitatea de a răspunde în mod 
flexibil nevoilor și evoluțiilor 
imprevizibile ale afacerii, atingând 
în același timp obiectivele căii de 
formare 

• Abilitatea de a implementa 
ingineria de formare 

• Capacitatea de a auto-evalua și, în 
funcție de plasarea, posibilitatea 

• Elevii sunt văzuți ca parteneri în 
punerea în aplicare a proiectului 
de dezvoltare instituțională, 
precum și relațiile lor cu 
profesorii, alți elevi și alți 
angajați ai școlii 

• Evaluarea și punerea în aplicare 
a căilor de învățare reușite de la 
alți cursanți 

• Să recunoască importanța 
experiențelor altora (bunele 
practici, dar și ideile care nu au 
fost încă experimentate pe 
teritoriu 

• Să gestioneze cursanții care 
sprijină atelierele de însoțire 
orientate 

• Să răspundă în mod flexibil 
nevoilor și evoluțiilor 
imprevizibile ale afacerii, 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

P
ag

e5
0

 

•  Sa stiți cum să gestionați de la 
distanță 

• Să înțeleagă așteptările cursanților și 
ale angajatorilor 

• Cunoașterea strategiilor de susținere a 
elevilor 

• Cunoștințe permanente de evaluare a 
competențelor 

de a face modificări în timpul 
procesului de 

• Abilitati generale de management: 
munca autonoma, coaching, spirit 
de initiativa si munca in echipa, 
abilitatea de a comunica corect 
(oral si scris), organizare personala 
si capacitatea de a respecta 
angajamentele, rezolvarea 
problemelor, managementul 
timpului (care are ca scop 
intalnirea de proiect, termene 
gândirea critică, competențele de 
negociere, competențele 
decizionale, spiritul de inițiativă și 
munca în echipă, prognozarea 

• Abilitatea de a ghida procesele de 
învățare pentru a corespunde 
nevoilor de învățare ale stagiarului 
și cerințelor privind poziția 
locurilor de muncă 

• Sporirea competențelor și 
capacitării elevilor 

• Flexibilitatea de a adapta 
procesele de învățare la nevoile de 
formare ale elevilor, la 
competențele de muncă necesare 
( "soft " și  "hard ") la locul de 
muncă, pentru a adapta conținutul 
la feedback cursanților 

• Abilitatea de a comunica și de a 
informa pentru a expune 
procedurile interne și sarcinile și 
îndatoririle zilnice la locul de 
muncă 

realizând în același timp 
obiectivele căii de formare. 
Abordarea rezultatelor învățării 
s-a dovedit a fi utilă 

• Dezvoltarea de solutii si strategii 
pentru grupurile tinta 

• Să stabilească proceduri de 
comunicare cu părțile interesate 
(administrație publică, 
întreprinderi, furnizori VET): 
corespondență, reuniuni, 
întreprinderi care vizitează și 
furnizori VET etc. 

 

 

Activitatea-cheie 3: Monitorizare și colectare de evidențe 

3.1 Monitorizarea și raportarea WBL în contextul social și economic 

Rezultatul învățării 3.1: Monitorizarea și evaluarea diferitelor părți implicate în activitatea WBL și relațiile dintre ele 

Cunoştinţe Abilităţi RESPONSABILITATE și autonomie 

• Stăpânește materialul , adaptat 
companiilor 

• Harta regulilor precise pentru 
coordonator/companii 

• Acorduri de monitorizare 

• Gestionarea tehnicilor de 
monitorizare și procesare a datelor 

• Instruiți personalul companiei 
pentru a efectua monitorizarea 
performanței cursanților  

• Furnizarea de modele 
companiilor,pentru usurarea 
monitorizarii activității elevilor și 
colectarii probelor. 

• Gestionarea documentelor relevante 
(contract, rapoarte lunare) 

• Elaborarea modelelor de 
monitorizare și colectare a 
probelor pentru companie. 

• Să furnizeze rapoarte  
privind punerea în aplicare a 
activităților de formare și rolul 
special jucat de fiecare  

• Să cunoască reglementările  • Gestionarea rapoartelor lunare 
in colaborare cu companiile 
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  • Completarea fiselor NTSM și PSI, 
a listelor de prezență zilnică 

3.2: Monitorizarea și raportarea metodologiilor pedagogice WBL 

Rezultatul învățării 3.2: monitorizarea și evaluarea diferitelor părți implicate în activitatea WBL și relațiile lor 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE SI AUTONOMIE 

• Cunoașteți descriptorii și indicatorii 
adoptați de cursul de planificare VET 

• Elaborarea modelelor de formatori 
pentru monitorizarea și colectarea 
probelor de progres în realizarea 
rezultatelor învățării 

• Punerea în aplicare a dovezilor 
obținute în activitatea de 
monitorizare 

•  Gestionați instrumentele pentru a 
începe, de-a lungul și evaluarea finală 
a competențelor și a cunoștințelor. 

• Pregătiți-vă pentru cadrele 
didactice VET pentru 
monitorizarea experienței WBL 

• Intervievarea periodică a 
elevilor cu privire la experiența 
lor și îndeplinirea obiectivelor 

3.3 Monitorizarea cursanților WBL și a evidențelor de colectare 

Rezultatul învățării 3,3: monitorizarea și evaluarea studenților implicați în activitatea WBL și relațiile lor 

Cunoștințe Abilități RESPONSIBILITATE si autonomie 

• Cunoașteți evaluarea avansată în 
sistemul educațional care vizează 
succesul de formare al cursanților 

• Identificarea modului de urmărire 
a elevului într-o companie 

• Să furnizeze periodic rapoarte 
cu privire la dezvoltarea 
procesului de formare a elevilor 

• să clarifice rolul, sarcinile și obiectivele 
de cursant în cadrul companiei  

• Împuterniciți cursantul oferindu-i 
instrumentele de monitorizare 

• Monitorizarea progresului 
elevilor 

 • Analiza competențelor • Notarea  studenților 
absenti/participanți activi 

 • Actualizarea regulată a CV-ului 
cursanților, pentru a susține 
Vizualizarea progresului învățării 

 

3.4: Monitorizarea și raportarea căii WBL 

Rezultatul învățării 3.4: monitorizarea și evaluarea diferitelor părți implicate în activitatea WBL și relațiile lor 

Cunoștințe Abilități RESPONSIBILITATE SI AUTONOMIE 

• Cunoașteți dispozițiile referitoare 
la evaluarea finală, cunoașteți dispozițiile 
referitoare la evaluarea finală datorată 
cursului pentru curs 

• Colectarea de informații și 
efectuarea de lucrări statistice 

• Scrierea rapoartelor periodice 
reprezintă dovada progresului în 
realizarea rezultatelor învățării   

• Înțelegeți obiectivele de formare care 
trebuie realizate 

• Utilizarea mijloacelor media 
digitale; Lucrul cu sisteme digitale 
pentru documentare 

• Verificarea rapoartelor 
lunare/foi de pontaj/alte 
documente interne 

• Supraveghează participarea la cursul 
de pregătire 

•  Proiectarea de instrumente 
de monitorizare și aplicarea 
acestora 

• Dezvoltarea de monitorizare 
Tolos 

• Dispunerea de instrumente care 
permit o evaluare obiectivă și 
eficientă a performanței obținute, a 
constanței și a preciziei măsurătorilor 

• Colectarea de informații despre 
asistență și realizarea rezultatelor 
învățării (progres în procesul de 
învățare) 

• Să prevadă inspecții periodice 
ale tutorelui în cadrul 
companiei, pentru a evalua 
eficiența experienței pentru 
cursant și implicarea sa 

• înregistrarea și alte instrumente de 
monitorizare 

 

• Identificarea punctelor de 
intervenție pentru obținerea 
rezultatelor planificate 

• Să colecteze rapoarte periodice 
de la tutori la locul de muncă, 
profesori și formatori VET 

• Gestionează documentația de 
cooperare a angajatorilor de 
plasament WBL și a cursanților WBL 

• Planificarea modului de implicare a 
elevilor în documentarea 
rezultatelor învățării, 

• Completați până la data: tabele 
de prezență, protecția muncii 
NTSM, PSI și toate documentele 
relevante. 
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• Înțelegeți documentația certificatelor, 
acordurilor sau obiectivelor 

• Efectuarea monitorizării, ajustării 
și modificării programului 

• Documentarea tuturor 
informațiilor relevante, în 
special cu referire la cursantul 

• Completați documente și referințe 
pentru / cu elevii 

• Identificarea progresului de 
învățare 

• Respectați protecția datelor 
reglementările 

• Stăpânește documentația în funcție de 
calitate 

• Elaborarea tehnicii de rezolvare a 
problemelor 

• Conformitatea cu graficul 
activităților 

• Pregătirea protecției muncii • Monitorizarea progresului în 
realizarea rezultatelor învățării 

• Informarea periodică a 
progresului stagiarilor la locul de 
muncă 

• Știți cum să folosiți Europass Mobility 
ca instrument european comun 
pentru documentarea rezultatelor 
învățării 

• Să știi să stăpânești instrumente 
care încurajează interogarea, 
experimentarea, să aducă idei noi 
și să le dedice timp 

 

• Analizați procedurile și 
rapoartele interne pentru a 
evalua procesul de învățare și 
atingerea rezultatelor învățării 

• Cunostinte solide de Management   

 

Activitatea cheie 4: Evaluare finală, validare și certificare 

4.1: Evaluarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării 

Rezultatul învățării 4.1: Evaluarea cursanților și abordarea problemelor de examinare, certificare și urmărire 

Cunoștințe Abilități RESPONSABILITATE ȘI AUTONOMIE 

Cunoașteți instrucțiunile și 
baza de evaluare a rezultatelor 
învățării 

Evaluarea cursului WBL cu compania, cursanții și 
alte părți interesate implicate (de exemplu, biroul 
de muncă), evaluarea de la angajatori și 
prezentarea rezultatelor obținute 

Evaluează progresul cursanților în 
atingerea rezultatelor învățării 
(activități de asistență implementate în 
timpul cursului etc. 

Înțelegeți cum să oferiți 
rezultatul activităților 

Punerea la dispoziție a testelor de evaluare și a fi 
creativ și inovator în ceea ce privește 
evaluareavaluation 

Folosiți chestionare cu întrebări cheie și 
aplicați chestionarul la sfârșitul unei 
etape 

Stăpâniți chestionarele pentru 
feedback 

Identificați așteptările elevilor de la nivelurile de 
învățare prin activități de evaluare și îndrumați-i 
să obțină certificate de competență profesională 

Analizați fiecare interviuri individuale 
pentru a evalua dezvoltarea procesului 
de învățare la locul de muncă și pentru 
a identifica lacunele 

Înțelegeți contribuția la 
evaluarea competențelor a 
companiei gazdă 

Instrumente de evaluare master și țineți-vă la 
curent cu noile diplome și certificări 

Gestionează evaluarea finală a 
participanților la proiect 

Înțelegeți procesul de învățare 
și obținerea rezultatelor 
învățării 

Rezultate ale activităților bazate pe „învățarea 
făcând” (scrierea pentru îmbunătățirea abilităților 
de comunicare) și tehnici participative 

Implementați autoevaluarea de către 
elev și intervievarea cursanților despre 
atingerea rezultatelor preconizate ale 
învățării 

Știți cum să efectuați o 
evaluare cu companiile 

Colectarea de rapoarte periodice despre 
progresul în realizarea rezultatelor învățării 

Evaluarea finala, validarea, certificarea 
și conștientizarea nivelului de pregătire 
a elevilor 

Evaluarea și referința datelor 
relevante la nivel regional 

Elaborarea, aplicarea și interpretarea 
instrumentelor de evaluare 

Aplicați testul pentru satisfacția 
cursanților privind rezultatele așteptate 
de abilitățile de formare 

Știți să efectuați interviuri 
individuale, pentru a afla 
nivelul de cunoștințe asimilat 
de elevi  

Familiarizarea cursanților și a personalului 
educațional cu procedurile de a face vizibile 
competențele dobândite în mod informal 

Sprijin pentru actualizarea CV-ului 
Europass și integrarea experiențelor 
WBL în educația curriculumului 

Alegerea metodelor și 
instrumentelor de evaluare 
potrivite 

 Identificați nivelul de cunoștințe 
acumulate 
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4.2: Evaluarea, validarea și certificarea căii WBL 

Rezultatul învățării 4.2: Evaluarea și evaluarea întregii activități WBL 

Cunoștințe Abilități RESPONSIBILITATE si autonomie 

Evaluarea duratei stagiului Proceduri interne de monitorizare a proceselor 
de acces la angajare: rapoarte semestriale cu 
privire la progresul procesului de incluziune etc. 

Aplicarea de chestionare adecvate 
nevoilor fiecărei companii, având în 
vedere un feedback realist 

Elaborarea, aplicarea și 
interpretarea instrumentelor 
de evaluare 

Aplicați metode care combină evaluarea de sine 
și externă pentru a analiza rezultatele învățării (și 
această cale / proiect de învățare) 

Elaborați rapoarte periodice colectând 
informații principale despre rezultatele 
instruirii și raportați despre progresul 
procesului de învățare 

Performanța echipei de proiect 
/ relația echipei de proiect / 
relația cu partenerii proiectului 

Analiza rezultatelor învățării (și această cale / 
proiect de învățare) 

Promovați autoevaluarea cursanților, 
urmată sistematic de supravegherea 
formatorilor 

Alegerea metodelor și 
instrumentelor de evaluare 
potrivite 

Intervenții privind lacunele identificate în 
procesul de învățare 

Implicați toți factorii interesați în 
procesul de evaluare și evaluați 
competențele candidaților 

Gestionarea interviurilor 
individuale pentru evaluarea 
dezvoltării procesului de 
învățare la locul de muncă 

În plus față de evaluarea sumativă, folosesc tot 
mai mult metode de evaluare formativă: asta 
înseamnă, pentru a permite personalului 
educațional și cursanților să identifice 
competențe suplimentare care urmeaza a fi 
invatate pe baza determinării competențelor deja 
dobândite și, astfel, a optimiza procesul de 
învățare. " 

Îndeplinirea procedurilor și rapoartelor 
interne pentru a supraveghea progresul 
proceselor de învățare și îmbunătățirea 
gradului de angajare 

 

 

Activitatea cheie 5: Crearea de rețele cu părțile interesate 

5.1: Organizarea și gestionarea cu diferite părți implicate în activitățile WBL și în relațiile lor 

Rezultatul învățării 

Cunoștințe Abilități RESPONSIBILITATE si autonomie 

• Enumerați părțile 
interesate relevante din 
teritoriu, precum și 
persoanele și organizațiile 
care sunt strâns legate de 
experiența WBL (de 
exemplu, biroul de 
muncă, sindicat) 

• Cunoaște regulile și 
mijloacele canalelor de 
comunicare moderne, 
inclusiv protecția datelor 
și social media 

• Înțelegeți reglementările 
relevante pentru toate 
părțile interesate 
implicate (de exemplu, 
siguranța la locul de 
muncă) 

•  Cercetări pentru noi 
activități WBL oferite de 
alții la nivel regional, 
național și transnațional, 

• Stabiliți o listă de contacte cu părțile 
interesate relevante la nivel local, 
regional și național 

• Organizați întâlniri periodice cu toți 
actorii implicați, de ex. organismele 
publice responsabile pentru 
programele VET, administrația publică, 
camerele, întreprinderile care 
formează studenții tineri, organizațiile 
sociale, furnizorii de educație 
profesională, factorii de decizie 
politici, potențialii părți interesate cu 
noi oportunități WBL, precum și 
studenții / cursanții și părinții lor. 

• Asigurați un schimb regulat cu colegii 
și persoanele de contact din 
întreprinderi 

• Aplicați limbajul de afaceri și termenii 
tehnici corespunzători pentru a 
negocia cu părțile relevante 

• Gestionați să tratați diverse situații 
comunicative și personalități diferite 

• Gestionați dinamica grupului și găsiți 
soluții în caz de conflicte 

• Asigurați un schimb regulat cu toți actorii 
implicați în timpul experienței WBL, 
pentru a urmări evoluțiile fiecărui 
cursant WBL. 

• Înțelegeți că există opinii, puncte de 
vedere sau culturi diferite și acceptați că 
nu în toate cazurile este posibil să găsiți 
un compromis între diferite părți 

• Asigurați-vă că toate părțile (părțile 
interesate) sunt angajate în scopul 
comun al unei experiențe WBL de succes 
și durabileence. 

• Cooperați cu părțile interesate pentru a 
asigura o îmbunătățire continuă a 
experiențelor WBL 

• Partajați informații relevante despre 
instrumentele și resursele existente 
pentru a gestiona experiențele WBL cu 
toate părțile implicate 

• Măriți grupul țintă de studenți WBL în 
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prin utilizarea rețelelor 
existente cu grupurile VET 

• Cunoașteți oportunitățile 
de finanțare relevante 
pentru experiențele WBL 
oferite de părțile 
interesate relevante, de 
ex. birou de muncă, 
sindicate, Uniunea 
Europeană 

• Numiți avantajele 
activităților WBL din 
perspectiva tuturor 
partenerilor din rețea 

• Comunicați clar sarcinile și 
responsabilitățile tuturor părților 
interesate implicate în experiența 
WBL, inclusiv a cursanților WBL 

• Aplicați canale de comunicare 
adecvate și instrumente de rețea 
pentru a asigura un flux continuu de 
informații și schimb cu părțile 
interesate relevante, de ex. apeluri 
telefonice, întâlniri față în față, 
întâlniri online, vizite, mesagerie, 
social media 

• Aplicați instrumente adecvate de 
sensibilizare pentru subiecte WBL în 
rândul partenerilor de rețea consacrați 
sau noi. 

continuă cooperare cu rețeaua de părți 
interesate, pentru a oferi experiențe 
WBL și noilor grupuri țintă precum adulți 
șomeri, potențiali factori de risc  privind  
abandonul școlar, studenți cu handicap, 
migranți și refugiați etc. 

• Distribuie și disemineaza bunele practici 
și rezultatele cu alte părți interesate pe 
piață. 

• Susținerea unui dialog sau schimb 
structurat și continuu între părțile 
interesate, precum și o cooperare 
sistematică. 

• Încurajarea și sprijinirea noilor părți 
interesate să ia parte la activitățile WBL. 

 

 

Activitatea cheie 6: Îmbunătățirea experienței WBL 

6.1:Proces de îmbunătățire continuă 

Rezultatul învățării 6.1: Asigurarea și îmbunătățirea calității rulării programelor WBL 

Cunoștințe Abilități RESPONSIBILITATE si  autonomie 

 

• să afle despre necesitatea 
învățării pe tot parcursul 
vieții pentru toți factorii 
implicați, inclusiv pentru 
planificarea VET 

• Înțelegeți importanța 
diferitelor moduri de 
învățare: învățare formală, 
nonformală și informală în 
activitățile WBL, precum și 
abordări teoretice și practice 
ale învățării și 
implementarea acestor 
concepte în noile activități 
WBL 

• Cunoști mai multe despre 
cercetarea și instrumentele 
de ultimă generație pe teme 
WBL la nivel național și 
transnațional. 

• Colectați feedback la sfârșitul 
experienței WBL și colectați datele 
de la toate părțile interesate 
implicate în activitate pentru a 
îmbunătăți viitoarele activități 
WBL 

• Aplicați instrumentele ciclului 
PDCA pentru a asigura calitatea 
programului WBL 

• Aplicați lecțiile învățate sau cele 
mai bune practici din programele 
WBL finalizate în planificarea 
activităților ulterioare 

• Implementați și verificați / 
actualizați sisteme adecvate de 
monitorizare și evaluare adecvate 
pentru a măsura relevanța și 
succesul acțiunilor de instruire 
desfășurateur 

• Verificați succesul programelor 
WBL, în vederea obiectivelor 
majore de creștere a șanselor de 
angajare ale cursanților, precum și 
de sensibilizare pentru anumite 
oferte de muncă, ocupații speciale 
pentru companii 

• Corelați nevoile companiilor și 
ideile cursanților cu programe 
scurte WBL, pentru a asigura 
cooperarea viitoare pe termen 
lung între lucrători și companii și 
pentru a evita abandonul 

• Actualizați în permanență propriile 
cunoștințe și abilități cu participarea la 
oportunități de învățare pe tot parcursul 
vieții, în special cu abilități digitale și 
cunoașterea pieței muncii 

• Asigurați consultări și evaluări periodice 
din partea tuturor părților interesate 
implicate (inclusiv studenților WBL) cu 
privire la experiența WBL și implementați 
feedback-ul pentru îmbunătățirea 
programelor viitoare 

• Faceți cunoscute lucrări și domenii adesea 
necunoscute părților interesate pentru a 
le susține pentru viitor pentru a face față 
mai bine cererilor în creștere și a 
situațiilor  

• Optimizați impactul activităților de 
instruire pentru toți părțile interesate 

• Planificați și dezvoltați noi instrumente 
pentru validarea învățării practice / WBL 

• Explorați periodic oportunități de sprijin / 
finanțare, de ex. stabilit de biroul de 
muncă, de sindicate etc. 
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profesional. 

• Aplicați resurse digitale moderne 
în programul WBL și în 
monitorizarea acestuia 

Unitatea 6.2: Extinderea oportunităților / activităților WBL 

Rezultatul învățării 6.2: Dezvoltarea de idei noi dincolo de activitățile WBL stabilite 

Cunoștințe Abilități RESPONSIBILTATE si Autonomie 

• Înțelegeți instrumentele 
europene relevante pentru 
referința competențelor 
dobândite formal, 
nonformal și informal, de ex. 
EQF, ECVET, EuropassT, 
Europass 

• stiți cum să implementați un 
nou program WBL, de ex. 
într-un sector nou, cu un 
partener nou, la nivel 
transnațional etc. 

• Înțelegeți și sensibilizați alți 
actori implicați pentru 
relevanța competențelor 
dobândite de învățarea 
nonformală sau informală 

• Identificați opțiunile viitoare 
de muncă, nevoile 
profesionale și evoluțiile 
generale, în special în ceea 
ce privește digitalizarea, 
îmbătrânirea societății, 
schimbările climatice și 
globalizarea 

• Găsiți furnizori de testare a 
limbilor străine pentru cursanți 
pentru a-și evalua nivelul de limbă 
înainte (și după) o mobilitate WBL 
în străinătate. 

• Certificate complete de mobilitate 
Europass pentru cursanții WBL, în 
cooperare cu un furnizor VET sau o 
companie din străinătate 

• Prezentați și diseminați cele mai 
bune practici și lecții învățate din 
programele WBL din sectorul 
educațional și nu numai și ordonați 
relația cu partenerii noi și ideile lor 

• Dezvoltați oportunități suplimentare de 
formare a aplicațiilor, actualizarea CV-
urilor individuale și sesiuni de planificare a 
carierei pentru cursanții WBL, pentru a-și 
încuraja viitoarea carieră profesională și 
planificarea vieții 

• Creează certificate de mobilitate Europass 
cu rezultate de învățare în cooperare cu 
companiile implicate 

• Măriți rețeaua părților interesate 
relevante, implicând actori noi și concepte 
pedagogice inovatoare care asigură 
îmbunătățirea continuă a 
programuluiogramme 

• .Actualizați competențele proprii în mod 
regulat în ceea ce privește învățarea pe 
tot parcursul vieții, în special cu privire la 
instrumente digitale, oportunități 
europene, opțiuni de finanțare, noi lucrări 
de cercetare în WBL, schimb 
interdisciplinar etc. 

• Menținerea și extinderea rețelelor 
profesionale la nivel național și 
internațional pentru a face schimb de idei 
și bune practici 
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6. Alocarea de puncte ECVET si EQF 

Descrierea sarcinilor Planificatorului VET reiesite din Profilul de Competență, este structurată în 

conformitate cu ghidurile ECVET. După cum am văzut în capitolul precedent, fiecare activitate cheie este 

asociată unuia sau mai multor rezultate ale învățării și fiecare rezultat al învățării este împărțit în 

cunoștințe, abilități, responsabilitate și autonomie. 

Un set de puncte ECVET vor fi alocate fiecărei activități cheie, astfel încât să permită recunoașterea 

și transferul acesteia în calificarea oficială existentă și compararea cu profilul similar din diferite țări. Prin 

respectarea acestei proceduri, învățarea poate fi recunoscută în vederea obținerii unei calificări 

independent de locul în care a avut loc învățarea și de ce durată. 

Ce este ECVET? Este Sistemul European de Credit pentru Educație și Formare Profesională, care 

permite studenților să acumuleze, să transfere și să utilizeze învățarea lor în Unități (competențe cheie) pe 

măsură ce aceste unități sunt obținute. Acest lucru permite construirea unei calificări în ritmul fiecarui 

cursant, urmare a rezultatelor învățării dobândite în contexte formale, nonformale și informale, în țara lor 

și în străinătate. Sistemul se bazează pe rezultatele unităților de învățare, ca parte a calificărilor care pot fi 

evaluate și validate. 

VEPA a decis să aloce punctele ECVET așa cum arată tabelul următor: 

 Competență-cheie/unitate ECVET 

1 PLANIFICAREA 0.40 
2 GESTIONAREA 0.40 

3 MONITORIZAREA ȘI COLECTAREA DOVEZILOR 0.40 

4 EVALUAREA FINALĂ, VALIDAREA ȘI CERTIFICAREA INVATARII 0.40 

5 COLABORAREA/CREAREA RETELEI CU PĂRȚILE INTERESATE 0.20 
6 ÎMBUNĂTĂȚIREA EXPERIENȚEI WBL 0.20 

 Tot. 2 
 

Cursul VEPA este format din 6 unități. Unitățile 1, 2, 3 și 4 necesită un efort de studiu / frecvență de 6 

ore fiecare și le sunt alocate 0,40 puncte ECVET. Unitățile 5 și 6 necesită un efort de studiu / frecvență de 3 

ore și au alocate 0,20 puncte ECVET. La sfârșitul Cursului VEPA, studenții care trec cu succes evaluarea, vor 

primi 2 puncte ECVET. 

Un alt instrument european fundamental, care vizeaza să sprijine mobilitatea cursanților și a 

lucrătorilor este Cadrul European al Calificărilor - European Qualifications Framework (EQF). Acest 

instrument este creat și adoptat de UE pentru a îmbunătăți transparența, a face calificările comparabile 

între țări, facilitând învățarea pe tot parcursul vieții.  

Ce este EQF? Este un cadru european de referință comun, al cărui scop este de a face calificările 

mai lizibile și de înțeles în diferitele țări și sisteme europene. Acoperind calificările la toate nivelurile și în 

toate sub-sistemele de educație și formare profesională, EQF oferă o imagine de ansamblu asupra 

calificărilor din 39 de țări europene implicate în prezent în implementarea sa. 
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 Cadrul european al calificărilor EQF este format din 8 niveluri, fiecare nivel fiind definit de un set de 

indicatori, care indică rezultatele relevante ale învățării pentru calificările la acel nivel, în oricare dintre 

sistemele de calificări. 

  VEPA este EQF nivelul 5: 
 

 Cunoştinţe Aptitudini Responsabilitate și autonomie 

Nivelul 5 

Rezultatele 

relevante  ale 

învățării pentru 

nivelul 5 sunt 

cunoștințe cuprinzătoare, 
de specialitate, faptice și 
teoretice într-un domeniu 
de muncă sau de studiu și o 
conștientizare a limitelor 
respectivei cunoștințe 

o gamă cuprinzătoare 
de abilități cognitive 
și practice necesare 
pentru a dezvolta 
soluții creative la 
probleme abstracte 

exercită management și 
supraveghere în contexte de 
activități de muncă sau de studiu, 
în cazul în care există schimbări 
imprevizibile 
revizuie și dezvolta performanța 
pentru el și pentru ceilalți 

 

Sursa: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf  

  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf
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