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I. Introducere 

* Pe baza răspunsurilor date de peste 150 de respondenți din cele 5 țări membre ale 

Consortiului Proiectului VEPA (VET Planner for Work-Learning N ° 2018-1-FR01-KA202-047731) - 

profesori, formatori în domeniul educației profesionale și alti participanți din sectorul 

educațional, am creat mai întâi „profilul de competență al planificatorului de educație 

profesională”. Pornind de la aceasta, am dezvoltat cartea de față, adresată Formatorilor de 

Planificatori VET și (unele secțiuni) chiar Planificatorilor VET insisi. Aceasta oferă rezultatele 

sondajului și rezultatele cercetărilor desktop și este primul ghid elaborat până în prezent, care își 

propune să fie un ajutor pentru dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor formatorilor, în 

această meserie a cărei nevoie devine din ce în ce mai importantă, aceea de PLANIFICATOR VET. 

(Autori) 

Educația și formarea profesională (VET) a existat de mult timp, dar există încă multe concepții 

greșite despre ceea ce este și despre beneficiile pe care le aduce. Iata mai jos unele dintre miturile 

VET obisnuite și cateva lucruri interesante din acest sector1. 

 

Mitul: VET este doar pentru tineri 

Realitate: VET este pentru toate vârstele 

 

Adesea ne gândim la educația profesională ca având loc doar la școală sau sub forma unor roluri 

de ucenicie. Însă VET oferă o gamă uriașă de oportunități pentru oricine dorește să continue 

învățarea, în orice etapă a vieții. Pentru cei care au în minte un anumit angajator, multe 

întreprinderi oferă propria pregătire profesională actualilor și potențialilor angajati. Pentru cei 

care doresc o schimbare de carieră sau pentru a afla mai multe despre potențialul activitatii lor 

actuale, există mii de cursuri disponibile online și la colegiile din Europa, care vă vor ajuta să vă 

dezvoltați. VET poate ajuta persoanele de orice vârstă să isi crească abilitatile sau să dobandeasca 

abilitati noi, pentru ca astfel să ajungă mai departe in cariera. 

Mitul: VET este a doua alegere 

Realitate: VET ar trebui să fie prima alegere pentru oricine isi dorește o cariera 

 

În discursul său din cadrul Săptămânii Competențelor Profesionale europene din 2017, Marianne 

Thyssen, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și 

mobilitatea forței de muncă, a declarat:  „Vreau să fac VET o primă alegere, atât pentru tineri cât și 

pentru adulții care au nevoie de recalificare.” Într-adevăr, în Europa, educația și formarea 

profesională reprezintă deja o primă alegere pentru mii de oameni. A urma traseul invatamantului  

profesional, înseamnă că este mult mai probabil să fii pregătit pentru lucru inca din momentul în 

care termini scoala. Prin VET veți putea afla totul despre viața la locul de muncă, puteți prelua 

                                                             
1 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-mythbusting-facts-behind-some-popular-beliefs_en 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-mythbusting-facts-behind-some-popular-beliefs_en
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anumite activități vitale pentru lucrul în echipă și veti dobandi abilități interpersonale, și vă veți 

adapta talentele exact la cererea locului de muncă. 

Mit: VET vă limitează la un rol unic 

Realitate: VET vă poate învăța o serie de abilități transferabile 

 

Sigur, există o mulțime de cursuri de specialitate disponibile pentru persoanele care au un loc de 

muncă în minte, care isi doresc un anumit loc de munca, iar educația și formarea profesională este 

alegerea evidentă dacă ai in inima o anumită carieră. Însă VET nu vă limitează la un singur rol in 

muncă. Unele dintre abilitățile de viață pe care le veți învăța atunci când urmați o cale 

profesională includ cele asociate dezvoltării personale, antreprenoriatului și civismului activ - 

abilități pe care le veți putea folosi în toate domeniile vieții și le veți avea cu voi si la alte joburi. 

 

Mitul: VET conduce la locuri de muncă mai puțin plătite 

Realitate: Subiecții VET ajung in unele dintre cele mai profitabile roluri 

 

Cursurile profesionale de astăzi nu se mai limitează la subiecte tradiționale, cum ar fi construcția 

sau coafura (deși mulți oameni studiază aceste subiecte și continuă să găsească un loc de muncă 

foarte bine plătit!) În zilele noastre, opțiunile sunt nelimitate. Cele mai multe dintre cele mai bine 

plătite munci din lume sunt în inginerie, medicină și IT - și acestea sunt toate sectoare pe care le 

puteți alege pe calea profesională! Ce iti ofera VET mai mult, este probabilitatea de a găsi de lucru 

mult mai repede decât colegii tăi! În februarie 2018, Consiliul de Finanțare a Învățământului 

Superior pentru Anglia (HEFCE), Regatul Unit, a constatat că absolvenții care au ales cursuri 

"extrem de profesionale" sau "destul de profesionale" au avut șanse mai mari de a găsi un loc de 

muncă bine plătit, în termen de șase luni de la absolvire, folosind competențele pe care le-au 

învățat pe parcursul cursului respectiv.  

 

Glosar de termeni. In acest Ghid, termenii folositi vor avea următorul inteles: 

Profesor   = Cel care predă la acest curs.  

Cursant = Planificatorul-VET pentru învățarea bazată pe muncă (cel pentru care 

producem acest ghid). 

Formator = Persoana care predă partea teoretică a cursului elevilor (studentilor) WBL. 

Student / Student WBL / Stagiar = Elev WBL / ucenic. 

Mentor / Tutore = Specialistul numit de companie să fie maestru al studenților WBL și să-i 

învețe partea practică a cursului WBL, pentru locul de muncă în care se 

antrenează /specializează. 
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II. Curriculumul pentru instruirea față în față a Planificatorilor VET 

 

II.1. Planificare 

Plan de lecție 

Unitatea 1 Planificarea 

(6 hours = 300 min)  

Conținut principal 

 

1.1. Introducere (30 min) 

1.1.1. Activitatea 1: Conceptul de planificator 

1.1.2. Activitatea 2: Conceptul de joc de rol / tutorat 

1.1.3. Activitatea 3: Conceptul site-ului de calificare 

1.1.4. Activitatea 4. Chestionar 

 

1.2. Planificarea WBL în contextul socio-economic  (40 min) 

1.2.1. Activitatea 5. Învățare bazată pe muncă în educație și 

formare profesională (VET) 

1.2.2. Activitatea 6. Chestionar 

 

1.3. Planificarea metodologiilor de predare WBL (75 min) 

1.3.1. Activitatea 7: 2.3.1. Pregătirea pentru sosirea cursantului 

1.3.2. Activitatea 8: 2.3.2. Întâmpinarea cursantului 

1.3.3. Activitatea 9. Prevenirea în termenii obiectivelor 

1.3.4. Activitatea 10. Chestionar 

 

1.4. Instruire WBL pentru cursanți (50 min) 

1.4.1. Activitate 11. Urmărire 

1.4.2. Activitatea 12. Mijloace 

1.4.3. Activitatea 13. Măsurarea evaluărilor - Măsurarea 

progresului 
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1.5. Implementarea căii WBL (90 min) 

1.5.1. Activitatea 14. Definirea rezultatelor învățării 

1.5.2. Activitatea 15. Chestionar 

Concluzii 

Evaluare finala Unit 1 (15 min) 

  

Grup țintă 

 Formatorii  Planificatorilor VET 

 Planificatorii VET 

 Tutorii 

Cerințe preliminare Experiență ca formator sau planificator VET 

Durata 6 ore de formare 

Metodologie 
Prezentări,  studii de caz și cercetare, lucrări de colaborare, 

discuții, reflecție participativă 

Materiale necesare Calculator, tabla, media 

Evaluarea rezultatelor 

învățării 
Chestionare 

 

Nivelul ECF  

 

5 

 

 Descriere Generală 

Această sesiune a Ghidului abordează aspectul de gestionare a activităților Planificatorului WBL.   

Scopul va fi acela de a permite Formatorilor și Planificatorilor să creeze condiții care să încurajeze 

tinerii să învețe într-o situație reala de muncă. De asemenea, se pune problema mobilizării, 

informării și instruirii persoanelor cu potential (profesori, consilieri educaționali etc.), pentru a le 

ajuta să fie în măsură să programeze cursurile care urmează să fie oferite în structurile educației, 

formării, îndrumării, sprijinului pentru ocuparea forței de muncă, etc ... 
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Din punctul de vedere al acestei părți și al lucrărilor de programare, vor trebui luate în considerare 

mai multe aspecte, printre care: 

- contextul social și economic în care are loc planificarea proiectului; 

- planificarea „metodologiilor pedagogice” pe care WBL le presupune; 

- planificarea instruirii și a conținutului acesteia pentru cursanții WBL; 

- planificați proiectarea căii de învățare; 

- evaluare. 

 

1.1. Introducere (30 min) 

Organizația din amonte este strategică în ceea ce privește celelalte unități. Este o unitate care se 

suprapune cu celelalte și, prin urmare, trebuie articulată cu celelalte 5 unități și conținutul 

acestora. 

Aspectele administrative, juridice, tehnice, financiare (acces, asistență), suport în cazul în care 

apar probleme și aspectele de evaluare trebuie să facă parte din reflecția planificatorului. 

Planificarea poate fi îmbunătățită numai dacă sunt pregătite aceste diferite aspecte. 

1.1.2 Activitatea 1. Conceptul de Planificator 

El trebuie să pregătească elemente de conținut, posibile activități de predare și învățare, să 

estimeze timpul necesar pentru diferite învățări și evaluări, să determine resursele fizice și 

materiale necesare. 

Apoi, planul lecției: structurarea conținuturilor, elaborarea activităților de predare și învățare, 

determinarea duratei diferitelor activități în legătură cu colegii pentru celelalte activități, 

organizarea din punct de vedere fizic și material pentru gazduirea studentilor la cursuri. 

1.1.3 Activitatea 2. Conceptul jocului de rol / tutorat 

Tutoratul acoperă diverse practici care au în comun faptul că pun un elev începător în contact cu 

un profesionist cu experiență, însărcinat cu primirea dar și cu susținerea profesionalizării. 
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Este o formă de sprijin adaptat, care are ca scop îmbunătățirea succesului educațional. În cazul 

nostru, Tutorele este interfața dintre echipa de predare și companie. 

Mai jos, principalele părți ale unui test legat de Tutorat, le vezi detaliat mai jos, urmarind linkul (în 

franceză). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-

bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858

%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5 

TUTORAT, PARTEA PROIECTULUI DE Management al resurselor umane (HRM) al companiei 

Obiectivele de Mentorat sunt clar definite și comunicate în compania mea 

Da 

Nu 

Parţial 

Sistemul de îndrumare/tutorat instituit este adaptat la obiectivele de învățare (reproducere, 

profesionalizare, adaptare, proiect). 

Da 

Nu 

Parţial 

Tutorul este identificat, responsabilitatea acestuia este recunoscută și apreciată (legitimitate, 

disponibilitate, remunerare etc.) Rolul tutorelui este definit într-o scrisoare de misiune (mission 

letter)/ obiectiv asumat, specifică fiecărui caz. 

Da 

Nu 

Parţial 

Alegerea Tutorilor are în vedere provocările menținerii angajării persoanelor în vârstă în companie 

și cerințele egalității profesionale. 

Da 

Nu 

Parţial 

Abordarea este discutată cu reprezentanții angajaților sau, în lipsa acesteia, cu angajații. 

Da 

Nu 

Parţial 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
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ORGANIZAREA TUTORIZĂRII ȘI FORMAREA TUTORILOR 

Tutorii beneficiază de o pregătire adecvată și de timpul necesar pentru misiunea lor. Instruirea 

include sprijin pentru Tutorul din domeniu. 

Da 

Nu 

Parţial 

Tutorul se poate baza pe conducerea și echipa implicată în procesul de îndrumare. 

Da 

Nu 

Parţial 

 

Tutorul dispune de resursele necesare (disponibilitate, delegare a responsabilității) pentru a face 

schimb cu formatorii structurii de instruire în cazul unui contract de studii prin muncă. 

Da 

Nu 

Parţial 

Tutorul are resurse pentru a face legătura între cunoștințele dobândite în centrul de instruire și 

învățarea într-o situație de muncă (legitimitate pentru a stabili relații cu structura de formare). 

Da 

Nu 

Parţial 

Calea Turorelui    

O cale de instruire este dezvoltată cu identificarea situațiilor de muncă care să conducă la învățare 

Da 

Nu 

Parţial 

Un ghid de bun venit este prezentat fiecărui tutor; el specifica mai ales alternanța structurii 

educationala: muncă / formare teoretica. 

Da 

Nu 

Parţial 

Se organizează un proces de integrare, care permite tutorului să înțeleagă funcționarea companiei. 
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Da 

Nu 

Parţial 

Beneficiarul este încurajat să pună întrebări despre cum funcționează lucrurile și să vină cu idei 

pentru îmbunătățirea organizației și a condițiilor de muncă. 

Da 

Nu 

Parţial 

La analizele de progres periodice, participa Tutorele, persoana îndrumată (cursantul/studentul) și 

persoanele care se ocupă de serviciu / companie. 

Da 

Nu 

Parţial 

 

REZULTATELE TESTULUI 

Mai mult de 10 de ”DA” 

• Trebuie să consolidați procesul educational și să aveți grijă de domenii pentru îmbunătățire (vezi 

răspunsurile negative) 

Intre 5 si 10 de “DA” 

• Trebuie să îmbunătățiți anumite metode de învățare la locul de muncă. Obiectivele 

implementării Tutoratului pot să nu fie suficient structurate. 

• Abordarea merită probabil consolidată pe baza unor obiective mai bine orientate și a unui 

diagnostic care identifică acțiunile prioritare. 

Mai putin de 5 de “DA” 

• Investiția în acest subiect nu a fost o prioritate pentru companie până în prezent. 

• Învățarea și îndrumarea bazată pe muncă par a fi puțin utilizate 

• Compania va trebui să proiecteze o lucrare menita sa defineasca obiectivele și a metodele de 

îndrumare, pentru a stabili un plan de acțiune care să fie implementat treptat. 

 

 

1.1.4 Activitate 3. Conceptul site-ului de calificare 

Decretul din 2004 definește site-ul de calificare ca „organizație profesionalizatoare, atât în ceea ce 
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privește practica profesională, cât și însușirea de cunoștințe si/sau cunoștințe complementare” 

Denumirea site-ului de instruire „site-ul de calificare” arată importanța formării legate de muncă și 

rolul fundamental al organizațiilor gazdă. Poziționarea instituției gazdă devine decisivă pentru: 

- Crearea unei adevărate dinamici de reflecție 

- Participarea la procesul de co-construcție a cursului 

- Participare la co-evaluarea stagiului 

- Participa la teste de co-evaluare 

_________________________________________________________________________ 

 

1.1.5. Activitatea 4. Chestionar (chestionar cu raspunsuri multiple în 5 puncte) 

Răspunsurile corecte sunt marcate în verde 

- Inainte de inceperea cursului, Planificatorul VET planifică: 

o Conținutul 

o O întâlnire 

o Timpul necesar 

o Organizarea materială 

o Email-ul cursului 
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1.2. Planificarea WBL în context socio-economic (40 min) 

 

În funcție de conținutul cursului de formare, de tipologia audienței, de contextul social și cel 

actual (de exemplu, Covid-19), dimensiunea socio-economică se poate schimba considerabil, 

precum și metodele de pregătire. 

Contextul socio-economic se referă la statutul elevului, la finanțare (indiferent dacă elevul este 

angajat, ca lucrează pe cont propriu, ca este înscris într-un centru de muncă, ca e într-o situație 

defavorizată etc.) și la nivelul de educație. 

Diferențele de apreciere pot apărea ca urmare a modificărilor reglementarilor, în funcție de 

modulele de instruire legate de contextul actual. 

Impacturile sunt așteptate în conformitate cu reglementările regionale, naționale ... Și în funcție 

de contexte și situații, acestea vor avea efecte mai mult sau mai puțin importante. 

De exemplu, șomajul este un element social negativ, în special șomajul de lungă durată. 

Un alt impact negativ este eșecul de a exploata potențialul elevilor necalificați și, în special, a 

studenților tineri. Tinerii fără calificări au potențial și trebuie susținuți și de societate în sensul 

său cel mai larg. Prin prisma formarii, care este adesea insuficientă pentru mulți dintre ei, 

integrarea lor socială este dificilă și cunoștințele lor intrinseci sunt pierdute. 

Într-o societate bazată pe: cunoștințe din ce în ce mai sofisticate, îmbunătățirea competitivității 

într-un context global extrem de competitiv, crearea de noi tehnologii și dobândirea de noi 

abordări în managementul resurselor umane, piața muncii, cu cerințele ei tot mai mari, devine 

foarte dificilă pentru tinerii care nu sunt susținuți si prost urmariti. Îmbunătățirea calificărilor 

persoanelor care sunt a priori „vulnerabile”, devine o provocare majoră, pentru a garanta o 

calitate a vieții pentru toți cetățenii, atât la locul de muncă, cât și în afara locului de muncă și 

pentru a ține pasul cu evoluțiile economice actuale. 

Este de la sine înțeles că impactul economic al lipsei pregătirii, a calificărilor precum și 

dificultățile în achiziționarea de forta de muncă de calitate, crește cheltuielile societății. Într-
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adevăr, ajutorul de șomaj sau cele oferite persoanelor fizice în cadrul rețelelor sociale nu pot 

decat sa accentueze dificultățile socio-economice ale unui teritoriu. 

 

1.2.1. Activitatea 5. Învățare bazată pe muncă în educația și formarea profesională (VET) 

 

Oferă beneficii semnificative prin creșterea gradului de angajare și facilitarea tranziției de la 

școală la muncă. Contribuie la reducerea deficitului de competențe și lacunelor, la reducerea 

șomajului în rândul tinerilor, la creșterea antreprenoriatului și a inovării și, în final, la 

promovarea incluziunii sociale. Având în vedere aceste potențiale beneficii, miniștrii VET au 

subliniat nevoia crescândă de a promova învățarea bazată pe muncă (acum WBL) sub toate 

formele sale și necesitatea introducerii unor abordări și oportunități sistematice pentru 

dezvoltarea profesională inițială și continuă a profesorilor, formatorilor și mentorilor VET din 

învățământul professional, atât în cadrul școlii cât și în mediul de lucru, în întreaga UE în 

conformitate cu concluziile de la Riga (2015). 

Sursa: site-ului web: https /// ec.europa.eu/education 

Profesori și formatori în învățare / ucenicie bazată pe muncă. 

 

Mai multe dispozitive pot fi activate și prezentate prin link-ul de internet PACEA. Aceasta este 

calea contractuală de sprijin in vederea angajarii și autonomiei (PACEA), cadrul contractual 

pentru sprijinul tinerilor, unic și adaptabil la nevoile tânărului. Fiecare fază de sprijin poate 

include: 

• Perioade de pregătire; 

• Situații profesionale, inclusiv perioade de experiență de muncă; 

• Acțiuni specifice în cadrul sprijinului social și profesional; 

• Acțiuni întreprinse de alte organizații care pot contribui la însoțirea tanarului . 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea` 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea%60
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Școlile “a doua sansa” (E2C) permit tinerilor motivați, fără diplomă sau calificare 

profesională, să intre într-o școală dedicată dezvoltării proiectului lor de integrare socială și 

profesională. Originile E2C-urilor pot fi identificate în Cartea albă a Comisiei Europene 

„Predarea și învățarea: spre o societate a învățării”, prezentată în 1995 de Edith CRESSON 

(fost ministru al Primului-ministru) 

https://ec.europa.eu/education 

Garanția pentru tineret este un drept deschis tinerilor între 16 și sub 26 de ani, aflați într-o 

situație precară, care nu sunt nici la angajare, nici la formare profesională, nici la studii (NEET). 

Pentru a promova integrarea lor în ocuparea forței de muncă, aceștia primesc sprijin intensiv și 

colectiv și beneficiază de stagii de experiență în muncă. 

Acest sprijin este însoțit de asistență financiară pentru a facilita accesul acestora la angajare. 

După o perioadă de experimentare în mai multe departamente, Garanția pentru tineret a fost 

extinsă în toată Franța, inclusiv în departamentele de peste mări, începând cu 1 ianuarie 2017 

(vezi video) 

https://www.dailymotion.com/video/x5adxt3 

 

1.2.2. Activitatea 6. Chestionar în 5 puncte 

Care sunt principalele scheme de ucenicie existente pentru a ajuta tinerii? 

- PACEA 

- CACES 

-Programe de studiu de lucru 

- Școala a 2-a șansă 

- VET 

https://ec.europa.eu/education
https://www.dailymotion.com/video/x5adxt3
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1.3 Planificarea metodologiilor de predare WBL (75 min) 

Aceasta va implica structurarea și proiectarea unui program / proiect / traseu de învățare, bazat 

pe situații de învățare bazate pe muncă. Pentru aceasta, trebuie să fie pregătită o planificare in 

două etape principale, necesare atât pentru îndrumarea cursantului, cât și pentru structurarea 

managementului metodologiilor pedagogice (cf. unitatea 2-management). 

1.3.1. Activitatea 7. Pregătirea pentru sosirea cursantului 

Trebuie să fie dezvoltate diferite sarcini și pași: 

Sarcini: aflați despre persoana găzduită și despre sistemul de instruire: 

- Informații furnizate de student/cursant; 

- Informații de știut despre furnizorul de instruire; 

Definiți o cale de integrare și formare globală, conform proiectului de stagiu al stagiarului, 

validat de centrul de formare. 

- Definiți pașii principali; 

- Alegeti unui referent profesional și informati-l asupra rolului său; 

 El / ea intervine la un nivel dublu: extern și intern. 

Extern: El / ea reprezintă organizația sa în relațiile cu unitatea / instituțiile de formare și 

participă la procesul de recunoaștere a site-urilor calificate. 

Intern: pentru a garanta calitatea stagiilor, el / ea organizează și pune la dispoziție resurse 

instituționale în beneficiul fiecărui stagiar și coordonează diverși profesioniști mobilizați pentru 

primirea stagiilor pe site-urile calificate. El / ea este garantul fiecărui proiect și interfața dintre 

formator și stagiar/cursant. 

- Informati personalul relevant; 
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- Organizati, planificati activitatea viitoare a stagiarului. 

o Planificarea site-ului 

o Planificarea programului cu Tutorele 

o Planificați prima zi, pregatind documentele necesare 

 

 

1.3.2. Activitatea 8. Intampinarea cursantului 

Sarcini  

• cunoașterea stagiarului (cunoașterea fondului său de cunostinte); 

• Faceți un tur al instituției, cunoașteți funcționarea instituției, spațiile și modul de utilizare a 

acestora și reglementările interne (IR); 

• Introducerea și întâlnirea profesioniștilor; 

• Faceți cunoștință cu profesioniștii și utilizatorii cu care cursantul va fi instruit; 

• Fii la curent cu regulile de siguranță, de ex. distribuie și comentează manualul de siguranță; 

 

În prima zi, acorda-i timp stagiarului să se familiarizeze cu noul său mediu. 

În acest fel, el sau ea vor putea observa ce s-a făcut la postul său, va citi documentația furnizată 

și așa mai departe. 

Puncte esențiale de reținut: 

• Bun venitul  trebuie reiterat: la întâlnirea de informare, în primele câteva săptămâni, în 

puncte regulate ... 

• Implică faptul că ambele părți trebuie să fie gata să se adapteze reciproc, pe măsură ce se 

descoperă și se înțeleg reciproc, atât tânărul stagiar, cât și cadrul proiectului! 
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1.3.3. Activitatea 9. Prevenirea în termenii obiectivelor 

 

Liniştitor 

Împărtășirea simțului acțiunii 

Stabilirea cadrului de acțiune 

Verificați relevanța fiecarei. 

Mijloace de implementat: 

Ascultând și permițând persoanei să își exprime îndoielile, temerile, experiența etc. 

Prezentarea clară si cât se poate de concret, a procesului de instruire și a proiectului global. 

Prezentarea datelor administrative și organizarea acțiunii 

Asigurarea unui contract clar în raport cu obiectivele definite. 

 

Probleme pedagogice care trebuie refacute: 

Pregătirea prealabila a intalnirii, așa cum este descris în secțiunea anterioară. (vezi dacă există 

vreun suport pe acest subiect). 

 

Timpul înainte de intalnire/recepție este adesea subestimat. Separa în special recepția, 

informațiile și selecția, care sunt aspecte care trebuie legate, în timp ceele  sunt diferențiate. 

 

Trebuie menționat că acordurile filialei profesionale UNIFED din 30 octombrie 2008 (acorduri 

2008-1) au creat funcția unică de îndrumător de referință în unitățile sociale și medico-sociale, 

sucursală în care intervenim și avem public. 

https://www.journal-

officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf 

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf
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1.3.4. Activitatea 10. Chestionar 

Care sunt sarcinile care trebuie pregătite pentru elev în această secțiune? 

- Obțineți informații despre stagiar 

- Cunoașterea comportamentului său trecut 

- Planificarea activității sale viitoare 

- Cunoașterea carierei tale anterioare 

- Cunoașterea experienței sale de companie 

 

 

 

_____________________________________________________ 

1.4. Planificarea formării cursanților în WBL (50 min) 

1.4.1. Activitatea 11. Urmărirea 

Învățarea la locul de muncă a stagiarului este responsabilitatea Tutorelui-Formatorului. 

Preocuparea este: 

De a progresa în sarcinile atribuite 

De a asigura studentului stăpânirea totala a profesiei 

De a asigura dobândirea unei identități profesionale 

Tema: 

Organizați activitatea cursanților 

Tot luni, de exemplu, consultați alaturi de cursanți programul lor săptămânal, inclusiv 

programele de pregătire. 

Alocați sarcini elevului, care sunt pe cât posibil legate de cursul definit, astfel încât, până la 

sfârșitul cursului, elevul să fi experimentat toate situațiile necesare pentru certificare. 

Alocați sarcini stagiarului care sa aiba un puternic continut formativ. 
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Analizarea regulată a stagiarului, cu referentul de formare: 

- Interviu regulat și planificat o dată pe săptămână pentru primele săptămâni, pentru 

examinarea starii și comportamentuli studentului. 

- Sarcinile îndeplinite cu privire la calitatea muncii depuse: 

o Progresul în învățare, noile competențe dobândite 

o Integrare în echipa și observarea comportamentului. 

- Apoi planificarea unei întâlniri o dată pe lună 

- Profitați de oportunități pentru a urmări munca desfășurată de cursant într-un mod mai 

informal. 

- Tratarea corectă a problemelor 

În ceea ce privește problema comportamentului, fiți capabil să aranjați un interviu pentru a-l 

auzi pe stagiar înainte de a lua decizii, după caz; 

Explorați probleme de natură socială; consultați contacte utile (formatori, asistenți sociali etc.) 

 

1.4.2. Activitatea 12. Mijloace 

Se vor baza pe: 

. Planificarea secvenței 

. Foaie dedicată acestei planificări 

. Puterea de a efectua metodic urmărirea, eventual în co-facilitare: cu un raport săptămânal 

despre proiectul stagiarului; descrierea activității desfășurate, dificultăți pedagogice și 

organizatorice etc. 
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. Furnizați informații tehnice: (instrumente, instrumente de măsurare, citirea planurilor, etc ...) 

. Identificați nevoile specifice de instruire individuală. 

Evaluare: închide săptămâna cu o evaluare a formarii tehnice din săptămână și prezintă lucrările 

si sarcinile pentru săptămâna următoare. 

Rețineți câteva puncte de sprijin pentru comunicare și orientare. 

Probleme pedagogice pentru a lucra 

ltățile de înțelegere in 

abordarea unor sarcini mai complexe. 

      Probleme de organizare 

•    Identificați și localizați corect acest timp de monitorizare, planificați locația, frecvența, durata, 

etc. 

•    Folositi suporturi suplimentare. 

Dezvoltarea competențelor pentru cursant are foarte multe de-a face cu pregătirea practică la 

locul de muncă (fie în modulele FCT / WBL, fie în timpul uceniciei sau al instruirii legate de 

muncă), unde nevoia de inovație și abilitățile legate de ideea de a învăța în situația impusa, 

devin evidente. Acestea sunt, fără îndoială, inițiative specifice în ucenicie și in programele de 

formare oferite cursanților ca parte integrantă a dezvoltării lor de învățare. Cu toate acestea, 

dezvoltarea competențelor de bază este susținută la nivel de pregătire de bază de întregul 

model (mod) de învățare și inovație metodologică. Este modul în care cursanții învață și se 

dezvoltă în propriul proces de învățare, care dezvoltă în cele din urmă o formă de 

antreprenoriat. 

Este recunoscut faptul că companiile cauta sa angajeze profesioniști carora le solicita nu numai 

abilități tehnice, ci și o serie de abilități, aptitudini și comportamente care să le permită 

adaptarea la mediul concurențial actual. Aptitudinile care trebuie dezvoltate sunt cele de 

responsabilitate, angajament, inițiativă personală, capacitate de a genera idei, orientare spre 
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rezultate, lucru în echipă, luarea deciziilor etc. În acest sens, este recunoscut faptul că metodele 

de predare trebuie transformate și adaptate pentru a stimula dezvoltarea acestor abilități 

asociate competitivității și angajabilității. 

Obiectivul principal al formatorilor ar trebui să fie dezvoltarea unui proces de învățare care să 

includă dezvoltarea competențelor tehnice, a competențelor transversale, a culturii corporative 

și a gândirii creative - toate acestea vor face companiile și organizațiile mai competitive în viitor. 

Proiectarea unei activități de învățare bazate pe probleme necesită informații despre cursanți, 

cum ar fi experiența lor educațională, experiența de muncă, nevoile de învățare și alte calificări. 

Din acest motiv, este de asemenea esențial să colectăm date la nivelul de plecare al cursanților, 

pentru a înțelege nivelul lor de competență și pentru a identifica orice abilități din jurul 

companiei. Informațiile pot fi colectate cu ajutorul chestionarelor standard și / sau interviurilor 

cu elevii. 

Această primă evaluare informală a competențelor va permite ulterior măsurarea progresului 

după încheierea învățării situaționale (a se vedea Activitatea 4). De asemenea, aduce o 

contribuție importantă la înțelegerea formatorului despre punctele tari și punctele slabe ale 

elevului și îl ajută să planifice eficient activități specifice care să consolideze spiritul 

antreprenorial al elevului. Orice nevoi specifice vor trebui identificate și elevului ii va fi acordat 

sprijin adecvat. 

Prin urmare, această etapă de formare va consta în analizarea lucrărilor făcute pentru a înțelege 

mai bine, a consolida ceea ce a fost învățat și a stabili repere pentru restul cursului. 

Relația cu munca și mediul său este un atu pentru organizarea urmăririi cursantului. Va fi posibil 

să vă bazați pe cereri, de exemplu de la persoane din companie, pentru a stabili întâlniri 

periodice și a povesti despre evoluția stagiarului. 

Planificatorul va putea apoi să depășească prescripția companiei și să se apropie de realitatea 

experimentată la locul de munca de catre cursant. 

Pentru a varia formulele de examinare internă (examene, tutoriale, contribuții teoretice la 
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clasă), tinerii participanți pot fi puși în situația de a-și prezenta munca unot terți. 

1.4.3. Activitatea 13. Evaluarea măsuratorilor - Măsurarea progresului 

Tema  

- Efectuați o evaluare regulată a realizărilor profesionale în anumite etape (de exemplu, o dată / 

3 luni). 

- Puteți cere cursantului și tutorelui să bifeze cunoștințele dobândite în conformitate cu un 

referențial și apoi să le cititi împreună cu stagiarul. 

- Faceți bilanț de integrare în unitate, serviciu și comportament. 

- Participati la evaluarea finală organizată de centrul de formare. 

- Efectuați un interviu de debriefing la sfârșitul cursului sau misiunii. 

Rezultatele învățării vor fi măsurate în funcție de obiectivele plasamentului și pot fi obținute în 

perechi, mentorul căutând să implice stagiarul în propria sa evaluare (auto evaluare). 

Evaluarea este o parte importantă a oricărei educații. 

- stagiarului trebuie să-i fi dezvoltata o anumita autonomie profesională. 

- Pe tot parcursul stagiului, implicare prin observare și participare directă la acțiunile necesare 

pentru dobândirea abilităților profesiei. 

- Implicarea concretă în evaluarea gradului de însușire a calificării 

- Standardul profesional trebuie să însoțească implementarea competenței și semnificația 

acțiunilor produse. 

• Analiza și evaluarea practicilor de stagiu permit profesionalizarea și construirea identității 

profesionale 
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1.4.4. Activitatea 14. Chestionar 

Planificarea instruirii necesită: 

• O întâlnire periodică cu elevul 

• Urmărirea 

• Organizarea timpului de lucru al cursantului 

• Sa motivezi elevul, dacă este nevoie 

• Evaluarea comportamentul său 

 

_______________________________________________________________________ 

 

1.5. Implementarea caii WBL (90 min) 

 

1.5.1. Activitatea 15. Definirea rezultatelor învățării 

Rezultatele învățării sunt afirmații precise și clare despre ceea ce este de așteptat să învețe un 

elev și să poată demonstra la sfârșitul unui proces de învățare. Acestea au un rol extrem de 

important în îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării. Odată ce ob iectivul 

cursantului este stabilit, este necesar să se identifice informațiile necesare pentru atingerea 

obiectivului și a abilităților necesare pentru realizarea acestuia, precum și a comportamentului 

adecvat de menținut pentru a îndeplini sarcinile. Acestea sunt obiective dorite, declaratii de 

intenție, motiv pentru care necesar să se stabilească un dialog continuu asupra rezultatelor 

așteptate și rezultatelor reale, căutând să îmbunătățească așteptările declarate (rezultatele 

preconizate ale învățării) pe baza rezultatelor obținute efectiv. 

Acestea sunt utilizate ca punct de referință comun în Cadrul european al calificărilor pentru a 
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facilita compararea și transferul calificărilor între țări, sisteme și instituții. Cadrele europene de 

calificări definesc opt niveluri de calificări, de la nivelul de bază 1 la nivelul avansat 8, pentru a 

îmbunătăți claritatea și transferabilitatea calificărilor. 

Declarațiile privind rezultatele învățării ajută la clarificarea programului și a intentiilor privind 

calificarea și ajuta cursantii să îndeplinească aceste așteptări. Beneficiari: 

- elevii, întrucât aceștia clarifică ceea ce este de așteptat să cunoască, să înțeleagă și să poată 

face la sfârșitul unei secvențe sau a unui program de învățare; 

- instructorii, întrucât ajută la îndrumarea programului, aleg metodele și direcționează procesul 

de învățare; 

- piața muncii, deoarece clarifică abilitățile necesare și le răspunde într-un mod relevant; 

- instituției de formare, deoarece oferă un punct de referință important pentru calitate și 

contribuie semnificativ la revizuirea și dezvoltarea continuă; 

- la evaluator, deoarece rezultatele învățării consolidează evaluarea prin clarificarea criteriilor 

de trecere / eșec și de performanță. Relevanța lor constă în transparența pe care o oferă, ceea 

ce face posibilă verificarea potrivirii dintre nevoile societății și calificările oferite în educație și 

formare. Cu toate acestea, nu toata învățarea poate fi complet definită în rezultatele învățării. 

Procesul de învățare poate fi rar prevăzut și descris pe deplin; a avut rezultate intenționate și 

neintenționate, dezirabile și nedorite. 

Rezultatele învățării ar trebui să se concentreze întotdeauna pe elev și pe ceea ce este de 

așteptat să cunoască, să fie capabil să facă și să înțeleagă în termeni de cunoștințe, abilități și 

competențe. 

Scrierea rezultatelor învățării necesită reflecție asupra obiectivelor, intereselor în joc și 

implicațiile alternativelor disponibile. Ele trebuie definite într-un context mai larg în care 

resursele de învățare sunt luate în considerare și scrise pentru a reflecta interese diferite. Ele 

pot fi utilizate pentru a stabili descriptori pentru cadrele de calificare, pentru a defini calificările, 

pentru a proiecta curricula, pentru evaluare etc. Astfel, prioritatea este dată, de exemplu, unor 

rezultate tangibile sau a unor rezultate mai mari, în funcție de diferitele interese și rezultate 

scontate. 
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Experiențele obținute din rezultatele obținute ar trebui utilizate sistematic pentru 

îmbunătățirea declarațiilor de intenție, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu standardele de 

calificare și programele de învățământ. Va fi important să consultați experiențele altora pe tot 

parcursul procesului; cu toate acestea, declarațiile rezultatelor învățării ar trebui să fie reale și 

să reflecte in acelasi timp contextul lor particular. 

Relevanța declarațiilor privind rezultatele învățării pentru studenți depinde de capacitatea lor 

de a clarifica și echilibra subiectele de cunoștințe generale cu abilități specifice profesiei și 

competențe trans-curriculare. Acest lucru se realizează printr-un dialog constant între cei 

implicați în educație și formare profesională. Rezultatele învățării trebuie scrise simplu și concis, 

limitând numărul de declarații și evitând prea multe detalii. Deși rezultatele învățării oferă 

îndrumări importante pentru cursanți și instituții, acestea nu sunt destinate să prezice și să 

controleze complet procesul de învățare. 

În acest fel, va fi posibil să încurajați cursanții și formatorii să se refere la declarații, să faciliteze 

planificarea predării, să faciliteze învățarea și, eventual, să efectueze evaluări. 

Cadrele naționale de calificări (NQF) pot fi utilizate ca o bună resursă de referință pentru 

definirea și scrierea rezultatelor învățării, facilitând interpretarea și aplicarea consecventă a 

rezultatelor învățării. Rolul descriptorilor de nivel într-un cadru este de a identifica tinta 

programului sau de calificare, nu de a forța rigid toate declarațiile să se conformeze la un 

anumit nivel NQF. 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_fr.pdf 

1.5.2. Activitate 16. QCM simplu 

Rezultatele trebuie să se concentreze pe: 

- Elevul în situație 

- Actorii aflați în situație 

Ele trebuie structurate pe: 

- calificările care urmează să fie generate 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_fr.pdf
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- programul furnizat 

- calitatea muncii desfășurate 

___________________________________________________________________________ 

 

Concluzie 

Planificarea și activitatea de lucru a Planificatorului VET în procesul de instruire este foarte 

importantă, deoarece va condiționa progresul celorlalte unități și acțiuni desfășurate cu elevul 

într-o situație de muncă în cadrul companiei. 

Prin urmare, rolul Planificatorului este extrem de important. Nu este vorba doar de o abordare 

administrativă a subiectului (culegerea de informații, documente, materiale etc.). Este vorba in 

acelasi timp de a anticipa cele mai posibile acțiuni viitoare și de a aduce elevul în cele mai 

potrivite condiții. Aceasta este o problemă relațională importantă, care implică, de asemenea, 

trei parteneri: instructorul, îndrumătorul (un jucător cheie în companie) și elevul. În timp ce, în 

esență, este recomandabil să promovați elevul în instalarea sa viitoare într-o situație de lucru, 

planificatorului i se cere să mențină interacțiuni eficiente și regulate cu instructorul și compania 

gazdă. 

Acesta este motivul pentru care această funcție uneori neglijată, trebuie imbunatatita și 

recunoscută ca o adevărată abilitate de structurare pentru cei implicați în învățarea prin muncă. 
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Evaluare finală pentru unitatea 1 (15 min) 

 

Criterii de evaluare 

După identificarea rezultatelor învățării, următorul pas este definirea criteriilor și metodelor de 

evaluare pentru a determina dacă ucenicii au atins rezultatele preconizate ale învățării. Sarcinile 

de evaluare clar concepute permit ucenicilor să demonstreze că au atins rezultatele învățării. 

Una dintre provocările unei evaluări eficiente este să se asigure că există o aliniere semnificativă 

între obiectivele de învățare, activitățile pentru atingerea rezultatelor și sarcinile de evaluare 

utilizate pentru a evalua dacă obiectivele de învățare au fost atinse. Evaluarea trebuie să fie 

aliniată obiectivelor de învățare care se concentrează nu numai pe cunoașterea conținutului, ci 

și pe procese și capacități. 

Este importat de definit: 

- Cine va evalua elevul: profesorul VET, Mentorul (sau angajatul) de la locul de muncă și 

elevul (pentru autoevaluare). Combinația acestor evaluatori garantează un proces de 

evaluare de înaltă calitate. 

- Cum sunt evaluate rezultatele învățării, 

- În ce context și unde: Transparența trebuie să fie construită de la bun început pentru a 

ști care va fi abordarea de evaluare și care sunt problemele care trebuie abordate. 

Metodele sunt alese pe baza a ceea ce este cel mai potrivit și relevant pentru evaluarea 

fiecărui rezultat al învățării. Toate restricțiile și barierele trebuie luate în considerare. 

- Când va avea loc evaluarea: ucenicii trebuie informați la ce să se aștepte. 

- Care sunt procedurile existente pentru a asigura calitatea evaluării: este important să 

se aplice anumite proceduri de calitate și să se aleagă criterii transparente care să 

asigure validitatea și fiabilitatea rezultatelor evaluării. 
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Evaluare finala unit 1 

Test final. Alegeti raspunsul corect, in ceea ce priveste activitatile/responsabilitatile si partile 

implicate in procesul de invatare prin munca (WBL). 

 

 1. Cine pregătește conținutul cursului de formare? 

 Formatorul 
 Planificatorul VET 
 Compania 

2. Cine însoțește elevul în formare? 

 Compania 
 Formatorul 
 Planificatorul VET 

 
3. Cine livrează broșura de bun venit cursantului? 

 Planificatorul VET 
 Compania 
 Formatorul 

 
4. Cine determină cursul formarii? 

 Formatorul 
 Planificatorul VET 
 Compania 

5. Cine primește elevul? 

 Planificatorul VET 
 Compania 
 Formatorul 

6. Cine furnizează informații companiei? 

 Formatorul 
 Planificatorul VET 
 Compania 

7. Cine conduce interviuri periodice cu elevul? 

 Compania 
 Planificator VET 
 Formatorul 
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8. Cine este responsabil pentru aplicarea reglementărilor de securitate la locul de muncă? 

 Compania 
 Planificatorul VET 
 Formatorul 

 

II. Managementul cursului 

 

Plan de lectie 

Unit 2: Management 

(6 ore = 300 min)  

Conținut principal 

 

2.1. Introducere (30 min) 

2.1.1. Ce înseamnă Managementul unei căi WBL? 

2.1.2. Care sunt aptitudinile/cunoștințele necesare pentru 

gestionarea unui proiect WBL? 

2.1.3. Care sunt relațiile dintre manager și ceilalți actori în procesul 

WBL? 

 

2.2. Managerierea WBL în context social și economic (55 min) 

2.2.1. Ce înseamnă "context economic și social" în legătură cu 

gestionarea unui curs WBL? 

2.2.2. Care sunt normele de proiectare, gestionare și raportare care 

trebuie luate în considerare în funcție de tipul de finanțare 

utilizată? De unde știu regulile astea? Ce documente legislative ar 

trebui să consult? 

2.2.3. Care sunt competențele organelor și instituțiilor responsabile 

cu munca, asistența socială, asociațiile (etc....) și ale celorlalți actori 

locali care trebuie să fie cunoscute pentru gestionarea cu succes a 

căii WBL? 

2.2.4. Care sunt cele mai bune oportunități de angajare la un 

moment dat și la locul în care își desfășoară activitatea managerul și 
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care este legislația relevantă privind piața muncii? 

2.2.5. Care sunt activitățile economice inovatoare (întreprinderi și 

locuri de muncă durabile și favorabile incluziunii) care trebuie luate 

în considerare în funcție de locul și de intervalul de timp? 

2.2.6. Care sunt reglementările esențiale privind siguranța la locul 

de muncă și legile privind confidențialitatea pentru ca managerul 

WBL să fie familiarizat? 

2.3. Managerierea metodologiilor pedagogice WBL (70 min) 

2.3.1. Care este metodologia de învățare convenabilă pentru WBL? 

2.3.2. Cum putem implementa “mersul inainte” în VET? 

2.3.3. Cum sa coordonam activitățile de formare vet? 

2.3.4. Se pune în aplicare metodologia de învățare mixtă? 

2.3.5. Planificarea curriculum-ului în conformitate cu planificarea 

recomandata a timpului. 

2.4. Managerierea elevilor WBL (50 min) 

2.4.1. Cunoașteți procesul de învățare 

2.4.2. Indrumați cursanții spre a realiza/conveni asupra 

oportunităților lor realiste pe piața forței de muncă 

2.4.3. Știți să ii sfătuiți și să ii îndrumați către o viață 

autodeterminată (de lucru). 

2.4.4. Gestionarea și implicarea cursanților în activitatile firmei 

 

2.5. Implementarea căii WBL (80 min) 

2.5.1. Cum sa organizați activități specifice privind organizarea 

locului de muncă pentru cursanți, alegând instrumentele și 

resursele potrivite pentru a-i aduce pe cursanți direct în lumea 

muncii, ținând cont de așteptările cursanților și ale angajatorilor? 

2.5.2. Cum se stabilește planul de acțiune luând în considerare 

temele propuse ca planificatori, subliniind o abordare a rezultatelor 

învățării? 

5.5.3. Alte competențe importante pentru punerea în aplicare a căii 

WBL (formare suplimentară în scopul perfecționării proiectului și 
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îmbunătățirea gestionării proiectelor europene de formare 

profesională, știu să gestioneze de la distanță, cunoștințe de 

sprijinire a cursanților strategii, cunoștințe permanente de evaluare 

a competențelor, ...) 

Evaluarea (15 min) 

Grup tinta 
 Formatori ai Planificatorilor VET 

 Planificatori VET 

Cerințe preliminare Experiență ca formator sau planificator VET 

Durata 6 ore de curs de formare in clasa 

Methodologia Prezentări, studii de caz, muncă de grup, discuții, reflecție 

Materiale necesare Hârtie de perete, PC-ul conectat la proiector, ... 

Evaluarea rezultatelor 

învățării 
Test cu variante multiple de răspuns 

Nivel EQF  5 

 

Descriere Generală 

Această sesiune a Ghidului abordează aspectul de gestionare a activităților planificatorului WBL. 

Aici, „Planificatorul WBL” poate fi numit și „manager WBL” sau „coordonator WBL”, deoarece 

acestea sunt rolurile pe care va trebui să le îndeplinească în viața profesională.   

 

Planificatorul WBL, din punct de vedere managerial, trebuie să ia în considerare unele aspecte 

fundamentale ale căii WBL, intre care primul este contextul social și economic în care se aplică 

proiectul. Pentru "contextul economic și social" intelegem atât partea administrativă/legislativă 

care reglementează WBL în țara respectivă în care este pusă în aplicare, regulile interne ale 

societății în care este plasat WBL, cât și sistemul socio-economic de referință. Un alt aspect pe care 

managerul WBL trebuie să-l cunoască este partea din "metodologiile pedagogice" pe care le 

implică WBL. 

 

Stăpânirea celor mai avansate metodologii pedagogice este un instrument important pentru 

planificatorul WBL, pentru a rezolva orice problemă care poate apărea în managementul elevilor 
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în timpul învățării lor în clasă. 

 

Ultimul subiect este centrul, punctul central al căii pe care urmează să o administrăm, motiv 

pentru care un întreg paragraf va fi dedicat managementului studenților care participă la un 

proiect WBL.  

 

În cele din urmă, vom intra în implementarea efectivă a cursului WBL și ce abilități va trebui să 

pună în practică planificatorul WBL pentru a gestiona o cale de calitate. 

 

Detalii 

 

În acest plan de lecție veți găsi câteva activități practice care urmează să fie dezvoltate în clasă, în 

faza de predare către potențiali planificatori WBL. 

Activitățile de mai jos sunt legate de conținutul cursului electronic IO3 pentru un planificator VET, 

paragraful „Gestionarea căii WBL”. 

Va fi responsabilitatea dumneavoastră să adaptați planurile lecției la nevoile clasei la care predați. 

Introducere (30 min) 

 

Această parte introductivă a lecției îi va ajuta pe formatori să înțeleagă rolul planificatorului WBL 

în GESTIONAREA procesului, în ceea ce privește abilitățile, cunoștințele și relațiile.  

 

Coordonatorii trebuie să depună multe eforturi și, prin urmare, ar trebui să fie flexibili în stabilirea 

de priorități pentru activități, gestionarea timpului și a resurselor pentru a obține un efect maxim. 

Programele de învățare bazate pe muncă de succes sunt rezultatul practicilor de management al 

calității. 

 

De asemenea, este esențial să înțelegem și să clarificăm care sunt sarcinile planificatorilor WBL, ce 

instrumente trebuie să aibă la dispoziție și ce persoane sunt implicate în activitatea sa. 

 

Un alt element semnificativ care trebuie clarificat este grupul de actori care participă la WBL și 

care, inevitabil, intră în contact cu activitățile coordonatorului. 
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______________________________________________________________________________ 

 Activitatea 1: "Coordonatorul WBL dorit" 

Profesor 

 

1. Solicită clasei să întocmească o reclamă de locuri de muncă pentru coordonatorul 

WBL, enumerând caracteristicile pe care trebuie să le aibă plus activitățile pe care le 

va desfășura.  

2. Furnizează clasei următorul șablon și explică activitatea (5 min). 

NB: șablonul este o reclamă reală de la „Greenwood School District 50”. 

https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20

Coordinator.htm  

 

TITLUL POZIȚIEI: Coordonator de învățare bazată pe muncă. 

CALIFICARI: 

Enumerați aici certificări și calificări, cunoștințe anterioare relevante pentru acest tip de job. 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

RAPORTAT LA: nu este nevoie să răspundeți 

 

OBIECTIVELE LOCULUI DE MUNCĂ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

RESPONSABILITĂȚI DE PERFORMANȚĂ 

  

Aptitudini 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20Coordinator.htm
https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20Coordinator.htm
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· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

Funcții de coordonare 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

RESPONSABILITĂȚI ESENȚIALE 

· __________________________________________________________________ 

· _________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

RELAȚII INTERNE ȘI EXTERNE 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

RESPONSABILITĂȚILE SUPERVIZORULUI 
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______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

· ______________________________________________________________________________ 

EDUCAȚIA și/sau EXPERIENȚA 

· ______________________________________________________________________________ 

APTITUDINI LINGVISTICE 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

APTITUDINI MATEMATICE 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ABILITĂȚI DE REZONARE 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ALTE APTITUDINI SAU ABILITĂȚI 

 

 Clasa este împărțită în grupuri de câte 4 participanți (numărul participanților poate depinde 

de numărul total de persoane). 

 Fiecarui grup ii este dat șablonul de reclamă. 

 Fiecare grup are 15 minute să completeze. 

 Între timp, profesorul copiază câmpurile care trebuie completate pe tablă. 

 După 15 minute, șabloanele sunt retrase și conținutul este copiat pe tablă. 

 Eliminând orice repetări, anunțul este discutat în versiunea sa finală, cu toate elementele 

de intrare din întreaga clasă. 

 Este apoi comparat cu cel real pe care profesorul îl arată clasei. 
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 Discuție 15 minute. 

2.2.  Gestionarea WBL în context social și economic (55 min) 

Aceste lecții le vor oferi formatorilor noștri activități care să îi ajute să răspundă la întrebarea: 

„Cum pot gestiona învățarea bazată pe muncă ținând cont de contextul social și economic în care 

este încorporat?” 

Este cunoscut faptul că învățarea la locul de muncă are potențialul de a promova incluziunea și 

coeziunea socială, de a combate șomajul în rândul adulților de a subangaja, precum și de a sprijini 

politicile și strategiile întreprinderilor și ale țărilor pentru inovare, competitivitate și creștere 

economică. 

Gestionarea unui proces WBL nu poate ignora considerația concursului socio-economic în care 

este înscris. 

Contextul socio-economic este alcătuit din ansamblul de forțe, fenomene și tendințe de natură 

generală, care pot fi de natură economică, politică și socială și care condiționează și influențează 

alegerile și comportamentele unei organizații și indiscriminatoriu toți actorii sistemului în care se 

plasează organizația respectivă (http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-

cittadini/comunicare-e-informare/analisi-del-contesto/ ). 

În ceea ce privește normele de proiectare, gestionare și raportare care trebuie luate în 

considerare, acestea depend de tipul de finanțare utilizată. În ceea ce privește competențele 

organelor și instituțiilor responsabile cu munca, asistența socială, asociațiile (etc.) și ale celorlalți 

actori locali diferă în funcție de statul membru în care este implementat WBL și în funcție de 

regiunea statului membru. 

Un bun manager WBL nu poate ajuta, dar poate lua în considerare cele mai bune oportunități de 

locuri de muncă disponibile în prezent. Prin urmare, ea/el va trebui să-și aplice abilitățile de 

cercetare și cunoștințele sale despre mediul de lucru în care operează, pentru a le oferi studenților 

săi o cale WBL care îi va conduce la o experiență actualizată care să răspundă nu numai nevoilor 

elevului, ci și evoluției lumii muncii. 

Un alt aspect important al învățării la locul de muncă este legătura dintre studentul care intră în 

lumea muncii și siguranța la locul de muncă. Garantarea sănătății și siguranței la locul de muncă 

este o parte vitală a procesului WBL care asigură faptul că studenții sunt plasați într-un mediu de 
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învățare adecvat și sigur. 

Activitatea 2 „Cum să gestionați un program WBL de calitate care implică studenții cu 

dezavantaje socio-economice” 

 

Profesori: 

1 Pe baza textului cursului E (IO4 paragraful ,,Managementul căii WBL”), explică 

stagiarilor cât de important este aspectul social și economic pentru a coordona o 

cale WBL și cum să ofere cel mai bun sprijin posibil tuturor actorilor implicați. Din 

punct de vedere practic, pe de altă parte, se vor oferi formatorilor două activități, 

prin care ei vor putea aprofunda și folosi ceea ce tocmai au învățat. 

Când vorbim despre contextul socio-economic, noțiunile care trebuie împărtășite sunt în 

mare parte academice: vorbim despre legi, economie, sociologie. Prin urmare, managerii 

trebuie să asculte un punct de vedere al specialistilor care se regasesc în situația pe care el 

o gestionează și apoi să învețe cum să se miste în contextul educațional în care își 

desfășoară activitatea. 

Cea mai dificilă parte a gestionării unui curs WBL poate apărea atunci când un coordonator 

se află în fața unor cursanți dezavantajați, care au nevoie de mai mult sprijin și de o 

înțelegere mai profundă a contextului social și economic în care sunt plasați. 

 

2 Profesorul printează și distribuie documentul “Este important ca profesorii și 

formatorii  să îi sprijine în ucenicii de înaltă performanță  în învățarea la locul de 

muncă; 12 indicatori de politică propuși de Grupul de lucru ET 2020 pentru educație 

și formare profesională (ianuarie 2016 – iunie 2018) paginile 37 și 38." Indicatorul 

de politici 9: Dotati profesorii și formatorii cu competențele și mijloacele potrivite 

pentru sprijinirea elevilor defavorizați". https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en  

În text se mentionează că "Profesorii și formatorii trebuie să fie informați și instruiți pentru 

a înțelege nevoile elevilor defavorizați; acest lucru se aplică în special formatorilor și 

companiilor în care lucrează, care trebuie să poată traduce aceste nevoi în cerințe de 
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formare. De asemenea, profesorii au nevoie de sprijin din partea directorilor de școli 

pentru a putea accesa rețele care pot oferi sprijin eficient, de exemplu, pentru a ajuta 

migranții și refugiații să găsească plasamente adecvate în industrie". 

 

3 Grup de perechi: citiți paginile predate și, în pereche, cu ajutorul unui PC conectat 

la Internet, pregătiți o scurtă cercetare cu privire la "ce instrumente de sprijin sau 

ce elemente trebuie să știți, în calitate de coordonator WBL, în contextul socio-

economic în care locuiți , pentru a gestiona o cale WBL de calitate, care implică 

elevii dezavantajați". 

Sfat: În primul rând definiți care este dezavantajul studentului dumneavoastră (dezavantaj socio-

economic, cei cu nevoi educaționale speciale, migranții nou sosiți și refugiații) 

Timp: 20 min.  

4  O discuție despre instrumentele și elementele care vor fi furnizate coordonatorului 

WBL va fi moderată de către profesor, care va colecta, de asemenea pe cele mai 

relevante. 

_____________________________________________________________________________ 

Activitatea 3 „Care sunt regulile esențiale de securitate la locul de muncă și legile de 

confidențialitate pentru care managerul WBL să fie familiarizat?” 

 

Profesor:  

1. Să descrie în sala de clasă regulamentul de siguranță și legile de confidențialitate pe care ei, 

în calitate de planificator WBL, trebuie să le știe și să le stăpânească, în scopul de a 

gestiona o cale WBL. Aceste informații ar trebui să se refere la reglementările locale privind 

siguranța și la legile care privesc confidențialitatea. 

2. Să explice scopul acestei activități: să ajute managerul WBL să dezvolte o înaltă 

conștientizare a problemelor de securitate, astfel încât el sau ea să poată verifica  dacă 

fundamentele securității și vieții private au fost împărtășite studenților WBL și că acestea 

au fost de fapt învățate și că importanța acestei chestiuni este clară pentru ei. 

3. Să arate formatorilor un video - “Universitatea Staffordshire” de către ofițerul de protecție 
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principal, Ian Munton care discută importanța de a proteja și să se aplice poliție la locul de 

muncă pentru a fi asigurată siguranța ucenicilor dumneavoastră. 

https://www.youtube.com/watch?v=O8kj0XtnNZs (27 min.) 

4. Să discute cu clasa modul în care un manager poate pune în aplicare informațiile din video, 

ca instrumente posibile pentru a ajuta la munca lor ca un coordinator 

5. Să arate clasei videoclipul https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM (5 min) și să 

ia în considerare, împreună cu clasa, dacă acesta poate fi un instrument valabil pentru a 

arăta studenților WBL în caz de lipsă de atenție la subiectul de "siguranță la locul de 

muncă". 

 

2.3. Gestionarea metodologiei pedagogice a WBL (70 min) 

 

Activitatea principală a acestui plan de lecții este de a se asigura că planificatorii WBL gestionează 

cele mai eficiente metodologii educaționale utilizate în căile WBL. Cursantii vor invata instrumente 

pentru: 

• a fi gata să rezolve orice probleme care apar pe parcurs și să propună soluții alternative care ar 

putea implica utilizarea diferitelor metodologii educaționale 

• să poată evalua calitatea căii educaționale 

• îndrumați profesorii WBL în lecțiile lor. 

• să înțelegeți, de la angajatii companiilor gazda, care sunt metodologiile educaționale cele mai 

potrivite pentru a obține cele mai bune rezultate. 

• să se ocupe de elevii care au abandonat sistemul școlar tradițional (au renunțat, oameni 

defavorizati ...) 

WBL, datorită naturii sale mixte de predare la clasă și la locul de muncă, include diferite tehnici 

pedagogice care au o orientare practică ca temă comună. Prin urmare, orice metodologie care se 

apropie cât mai mult de învățarea experiențială și se îndepărtează cât mai departe de metodele de 

predare tradiționale, trebuie luată în considerare pentru o cale WBL de succes.  

Pentru a coordona un program WBL, este de asemenea important ca un manager WBL să 

înțeleagă bine „ce învață oamenii prin muncă” și beneficiile „învățării la locul de muncă”. 

____________________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA 4: Invatarea din experiente  

https://www.youtube.com/watch?v=O8kj0XtnNZs
https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM
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Profesor: 

1. Ilustrează CA baza „Învățării experimentale” ESTE una din metodologia de învățare care stă 

la baza WBL (5 min.) 

2. Prezinta video clipul “8 Things To Know About the Experiential Learning Cycle” 

https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk (8  min.), care ilustreaza „ciclul de 

învățare experiențială Kolb” ca fiind conceptul cel mai larg recunoscut și utilizat în teoria 

învățării experimentale (ELT). Simplitatea și utilitatea ciclului în patru etape de a 

experimenta, reflecta, gândi și acționa este motivul principal al popularității sale. Este un 

șablon adaptabil pentru programele educaționale care implică activ elevii în procesul de 

învățare. 

3. Cursantii vor discuta pe marginea continutului acestui video. Profesorul modereaza 

discutiile si asteapta raspuns la intrebarea: “Care sunt posibilele aplicatii ale ELT la cerintele 

invatarii WBL ?” (15 min) 

4. Aplicatiile reiesite din discutii vor fi scrise pe table / flipchart.  

5. Cea mai importanta dintre ele va fi marcata si va fi considerata ca fiind un castig, o 

cunostinta in plus, pe care Cursantii trebuie sa o retina! 

_____________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITATEA 5: Metodologia educationala in WBL 

Profesor: 

1. prezintă la clasă metodele educaționale WBL indicate în cursul electronic (12 min.) 

2. propune următorul exercițiu clasei 

Un coordonator WBL poate fi solicitat să îndeplinească următoarele sarcini legate de WBL în 

timpul formarii: 

 Sa revizuiasca și sa evalueze curriculum-ul 

 Sa dezvolte curriculum atât pentru instrucțiuni generale, cât și pentru cele specifice; Sa 

faca eforturi alaturi de ceilalți angajați implicati in educația privind cariera și cea tehnica, 

pentru a oferi instrucțiuni specifice. 

 Să ia în considerare nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități, cu risc, defavorizate și 

talentate și talentate. 

 Da dezvolte obiective măsurabile, bazate pe rezultate. 

https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk
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 Sa coreleze pregătirii la clasă cu cea de la locul de muncă. 

 Sa utilizeze o varietate de metode și tehnici de predare, inclusiv predarea în echipă. 

 Sa foloseasca vizite pe teren, facilitățile comunitatii și vorbitori externi, pentru a 

suplimenta învățarea în clasă. 

 Sa individualizeze instrucțiunile, daca e cazul. 

 

Și următoarele in compania gazda: 

 Sa evalueze, selecteze și stabileasca cine poate fi companie gazda. 

 Sa informeze companiile gazda și părinții cu privire la rolul și responsabilitățile lor. 

 Sa creeze, monitorizeze și ajusteze la nevoie planurilor de instruire, în colaborare cu 

angajatorul și formatorul. 

 Sa ajute companiile gazda să dezvolte tehnici de predare pentru lucrul cu studentii. 

 Sa monitorizeze progresul invatarii, prin vizite regulate la fața locului și comunicare 

continuă. 

 Sa treaca in revista legile naționale privind securitatea și sănătatea muncii, cu companiile 

gazda, furnizorul școlii / ÎPT și student. 

 Sa colecteze evaluarile facute de companiile gazda. 

 

În care dintre activitățile menționate mai sus este relevantă cunoașterea diferitelor metodologii 

educaționale?_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

De ce? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________ 

1. Pentru a răspunde la întrebari, in clasa se lucrează în pereche (15 min.) 

2. Răspunsurile sunt citite cu voce tare și comentate cu ajutorul profesorului (20 min.) 

 

2.4. Managerierea cursantilor WBL (50 min) 

 

Așa cum am repetat de mai multe ori, elevul este centrul procesului WBL. 

Prin urmare, o întreagă unitate a fost dedicată managementului studenților WBL: începând cu 

înțelegerea modului în care oamenii învață prin muncă, adăugând câteva orientări pentru 

indrumarea studenților, tinand cont de oportunitățile reale pe piața muncii, până la sugestii 

despre cum să ajute studenții către o viață de muncă, aoto- determinată. 

O pregătire de calitate a elevului pentru experiența de muncă în timpul învățării formale 

desfășurate în clasă devine fundamentală. 

 

Ceea ce poate face managerul WBL, înainte ca elevul să se apropie de lumea muncii, este să 

verifice dacă a asimilat de fapt noțiunile primite la clasa referitoare la piata muncii și că incep sa 

apara abilitățile sale de muncă. 

În cursul electronic VEPA și în prezentul Ghid, sunt furnizate mai multe instrumente pentru a ajuta 

managerul WBL în orientarea și îndrumarea studentului către piața muncii. Aici mai jos vă 

propunem o activitate, care să se desfășoare în clasă, care să poată pregăti managerul WBL pentru 

una dintre provocările majore cu care se poate confrunta în activitatea sa: gestionarea studenților 

„dificili”. 

Cu alte cuvinte, acei studenți care, din diferite motive, nu se comportă corect în clasă, periclitând 

posibilitățile pe care calea WBL le-o poate oferi. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

ACTIVITEA 6: Sfaturi pentru a gestiona studenții WBL indisciplinati/ 
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Profesor:  

1. distribuie elevilor (împărțiți în grupuri de 4) un formular care indică activitatea care 

urmează să fie desfășurată:  

„Sunteți coordonatorul unei clase de ucenici, formata din elevi care au abandonat calea 

educațională tradițională pentru a intra în lumea muncii. Clasa nu este ușor de gestionat, 

deoarece majoritatea studenților nu participă la cursuri, sunt adesea distrati în timpul 

explicațiilor, fac zgomot, nu răspund la întrebările cadrelor didactice, nu își aduc 

contribuția. Până când profesorii vă contactează pentru a va cere ajutor pentru a rezolva 

problema……….. ”. 

 Ce strategie educațională puneți în practică pentru a ajuta profesorii să creeze mai mult 

interes și atenție în rândul elevilor? 

 Enumerați câteva strategii educaționale care pot susține profesorii în meseria lor 

 Justifica alegerea ta ” 

Timp: 30 min. 

 

2. Eseurile sunt citite cu voce tare de 1 reprezentant pe grup. 

3. Fiecare eseu este discutat de clasa (5 min. per eseu, total 20 min.) 

2.5. Implementarea căii WBL (80 min) 

În cea mai mică parte a acestei sesiuni, ne vom ocupa de implementarea procesului WBL: ce 

resurse, cunoștințe și abilități trebuie să pună la punct managerul pentru a putea obține cele mai 

mari beneficii pentru student și companie. 

Din punct de vedere practic, un bun manager, după ce a potrivit corect elevul cu compania 

corespunzătoare meseriei dorite, trebuie să se asigure că atât compania cât și studentul sunt 

capabili să primească și să dea tot ce este mai bun unul de la celălalt. WBL trebuie să ofere 

ambelor părți cunoștințele și instrumentele adecvate în acest scop. 

Atunci când implementează calea WBL, managerul trebuie să poată stabili un plan de acțiune care 

să țină cont de timp, de sarcini, de informații și resurse. 

Ca o ultimă noțiune care poate fi utilă pentru o gestionare a calității a unui proiect WBL, profesorul 

poate oferi informații cu privire la competențele suplimentare care ar putea fi necesare pentru a 

putea face fata unor situații neobișnuite, situații care au fost deja menționate în paragrafele 

anterioare, dar care merită o atenție deosebită, cum ar fi, de exemplu, motivarea studenților care 

au unele dificultăți în urmărirea lecțiilor, gestionarea elevilor cu dizabilități, gestionarea 
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studenților cu nevoi speciale. 

Ca un ultim paragraph, am vorbit despre capacitatea de a crea relații publice corecte nu doar 

pentru a pune pe calea cea bună, pentru a recruta companiile corecte și de a găsi posibili sponsori, 

dar de asemenea, pentru a oferi vizibilitate proiectului și activitatii studenților, odată ce acesta 

este terminat. 

ACTIVITATEA 7: Un ajutor util pentru gestionarea studentului (pentru companiile găzdă) 

Profesor: distribuie o lucrare cu următoarele informații scrise pe ea și explică pe scurt scopul 

activității. (5 min.) 

 

Un alt aspect important al călătoriei WBL este rolul companiei. De cele mai multe ori, Companiile 

nu sunt de acord să primească in practica un student, din diverse motive: angajații nu au timp să 

urmeze studentul, ei văd studentul ca un posibil obstacol în calea muncii lor de zi cu zi, nu au 

instrumentele necesare pentru a gestiona studentul muncitor, nu își planifică activitatea împreună 

cu studentul, nu înțeleg beneficiile pe care studentul le poate aduce companiei și muncii lor, etc. 

Pornind de la presupunerea că frecvent, în afară de scurtele interviuri introductive (atunci când 

compania este implicată în proces și atunci când studentul care va fi oaspetele lor este prezentat), 

este adesea imposibil să se instruiască angajații asupra modului de gestionare a studentului 

lucrător, ar fi convenabil să oferim companiei un fel de "fișă informativă" care sa conțina câteva 

informații utile, care ar ajuta angajatul nu numai să gestioneze studentul, ci, mai presus de toate, 

să beneficieze mai mult de experiența WBL în general.  

 

Ce ai scrie pe foaia de informare? 

 

Instrucțiuni pentru fișa informativă. 

Ar trebui să fie: 

o scurtă (maxim 10 puncte glonț) 

o efectivă 

o ușor de folosit 

o ușor accesibilă 

Ar trebui să conțină: 

o Responsabilitățile angajatorului 
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o Responsabilitățile studentului 

o Sfaturi privind comunicarea 

 

Clasa este împărțită în grupuri de 4 sau 5 studenți. 

Timp: 20 min. 

 

Un reprezentant pe grup își citește hârtia cu voce tare. Instrucțiunile fiecărui grup sunt scrise pe 

tablă. Clasa se pune de acord cu „fișă informativă” pusa la dispozitie (5 min). 

Fișa informativă poate fi livrată companiei împreună cu celelalte documente care trebuie 
produse în conformitate cu legislația în vigoare. 

 
ACTIVITATEA 8: Un ajutor util pentru gestionarea companiilor gazdă (pentru studenți) 

Profesor: distribuie o lucrare cu următoarele informații scrise și explică pe scurt scopul activității. 

(5 min.) 

 

In timpul învățării sale în clasă, Cursantulul a fost pregătit cu atenție cu privire la modul de a se 

comporta la locul de muncă, rolul pe care îl va juca, obligațiile, îndatoririle și responsabilitățile 

sale. Dumneavoastră, în calitate de coordinator al activitatii WBL, v-ați asigurat că elevul a învățat 

și a asimilat bine toate aceste noțiuni. Pentru a vă asigura că ea/el își amintește aceste noțiuni de 

bază, vă recomandăm să elaborați o fișă de informații- așa cum ați făcut pentru compania gazdă- 

care pot fi luate ca o referință de către student ori de câte ori el sau ea are îndoieli (chiar dacă 

el/ea vă poate contacta în orice moment). 

Ce ai scrie pe fișa informativă? 

Instrucțiuni pentru fișa informativă. 

Ar trebui să fie: 

o scurtă (maxim 10 puncte) 

o efectivă 

o ușor de folosit 

o ușor accesibilă 

Ar trebui să conțină: 

o Responsabilitățile angajatorului 
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o Responsabilitățile studentului 

o Sfaturi privind comunicarea 

 

Clasa este împărțită în grupe de câte 4 sau 5 studenți. 

Timp: 20 min. 

 

Un reprezentant pentru fiecare grup își citește lucrarea cu voce tare. Instrucțiunile fiecărui grup 

sunt scrise pe tablă. Clasa se pune de acord cu "fișa informativă" prezentata (15 min). 

Fișa informativă poate fi livrată studentului împreună cu celelalte documente care trebuie 

prezentate în conformitate cu legislația în vigoare. 
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CONCLUZII 

Activitatea 1: Ce este important să stabiliti și să memorați după realizarea acestei activități? 

Aptitudinile pe care trebuie să le aibă coordonatorul / managerul WBL pentru a-și îndeplini mai 

bine sarcina. După ce aceste abilități sunt clare, pentru planificatorul WBL va fi mai ușor să se 

concentreze asupra lor, să le dezvolte, sa le îmbunătățească și in final să le aplice. 

 

Activitatea 2: Mulțumită acestei activități, elevul poate înțelege bine că planificatorul WBL ar 

trebui să posede instrumentele și cunoștințele potrivite pentru a se putea misca în diferite 

contexte economice și sociale, pentru a putea ajuta la ridicarea gradului de angajabilitate al 

oricărui student, ca el sau ea sa fie multimiti. 

 

Activitatea 3: Această activitate se concentrează pe tema securității la locul de muncă; aceasta 

este o problemă foarte sensibilă. Un Planificator WBL calificat trebuie să fie capabil să trateze 

acest subiect în mod eficient cu studenții, pentru a construi o cale WBL de calitate 

 

Activitatea 4: Cu această activitate, elevul va putea pastra mai bine metoda de învățare 

experiențială și aplicabilitatea acesteia, pentru a putea fi gata pentru utilizarea ei odată ce  el/ea 

trebuie să gestioneze un program WBL. 

 

Activitatea 5: Mulțumită acestei activități, cursantul va trebui să pună în practică metodologiile 

pedagogice cele mai potrivite pentru calea WBL pe care el/ea urmează să o gestioneze. 

 

Activitatea 6: În această activitate, elevul este pus în fața unei provocări dificile, dar este și un 

scenariu de lucru foarte realist și frecvent intalnit. Din acest motiv, este important ca elevul să 

se dedice activității atribuite și să se inspire din activitățile citite în clasă. 

 

Activitate 7: Mulțumită acestei activități, cursantul va putea construi un instrument pe care îl 

poate folosi de fiecare dată când vine în contact cu o companie gazda. 

 

Activitatea 8: Prin acesta activități, elevul va putea construi un instrument pe care îl poate folosi 

de fiecare dată când elevii săi urmeaza să înceapă perioada WBL în cadrul companiei gazda. 
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Evaluarea finală a Cursantului - Unit 2 

Întrebări (doar 1 răspuns este corect - RĂSPUNSURILE CORECTE SUNT MARCATE ÎN VERDE) 

1. Ce cunoștințe / abilități / atitudini  sunt necesare pentru a gestiona un proiect WBL? 

 să fi un cursant rapid 
 cunoștințe suficiente despre matematică 
 atitudine echidistanta 

2. În mod special, programe orientate pe invatarea WBL există la: 

 nivel național, regional sau sectorial 
 Nivel european 
 nivel local 

3. Finanțarea formării și învățării care conține elemente bazate pe muncă este posibilă: 

 În toate țările UE 
 În puține țări din UE 
 Nu este posibil 

4. Sunt recunoscute rezultatele învățării dobândite nonformal și informal prin muncă? 

 Da 
 Nu 
 Uneori 

5. În ceea ce privește proiectarea, regulile de gestionare și raportare care trebuie luate în 

considerare la gestionarea unui proiect WBL, se fac întotdeauna conform: 

 reglementările școlilor / instituțiilor. 
 regulile companiei gazda 
 fondurile utilizate și reglementările locale. 

 
       6. Ce fel de oportunități de muncă trebuie să ia în considerare un bun manager WBL   
       pentru studenți sai? 
 

 Cele disponibile în prezent 
 Cei pe care îi poate găsi fără efort 
 Cele mai apropiate de casa studenților 

        7. Când un student intră în lumea muncii, ce aspect trebuie garantat de către  
         Planificatorul WBL? 
 

 Spațiu adecvat 
 Valori adecvate 
 Sanatate si siguranta 

    8. Învățarea experiențială este o metodă de învățare care: 

 combină experiența directă cu concentrarea reflecției 
 prevede prezentul constant al profesorului 
 folosește cărțile drept singurul instrument educational 
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9. Un alt aspect al învățării experimentale este acela că: 
 Încurajează repetarea aceleiași acțiuni 
 Necesită implicare activă în construcția de sens 
 Combină în studiul din clasa cu studiul de acasă 

10. Care dintre cele de mai jos este una dintre cele 10 strategii de învățare inovatoare 
pentru pedagogie modernă indicate în text: 

 Învățare bazată pe context 
 Învățarea centrată pe profesor 
 Învatarea pasivă 

 
11. Care dintre acestea este o altă strategie de învățare inovatoare pentru pedagogia 
modernă indicată în text. 

 
 Învățare bazată pe joc 
 Metoda puzzle-ului 
 Învățare suplimentara 

 
12. Textul indică modul în care oamenii învață la locul demunca. Care dintre aceste 
metodologii de învățare este cea mai frecventă? 
 

 Studiu individual (de ex. Citirea literaturii) 
 Învățare prin practică 
 Învățarea discutând cu ceilalți 

 
13. Când combinatia pentru învățarea bazată pe muncă este eficientă? 

 Când elevii sunt angajați în rezolvarea problemelor din lumea reală 
 Când elevul este solicitat să îndeplinească sarcini care nu au legătură cu poziția sa 
 Numai atunci când cunoștințele învățate în clasă pot fi aplicate la locul de muncă 

14. Cum ii poate ghida Planificatorul WBL pe cursanți, astfel incat acestia sa-și dea seama 
/sa convina impreuna, asupra posibilităților lor realiste pe piața muncii? 

  Decizand care companie este cea mai potrivită pentru student pe baza intuiției 
sale 

 Ținând cont de abilitățile lor de muncă și de interesele lor în carieră 
 Neținand cont de oportunitățile reale de muncă pe care le oferă zona în care 

opereaza 

 

15. Cum poate Planificatorul WBL sa-I consilieze și sa-si îndrume cursanții către o viață 
(de lucru) determinată de ei insisi? 

 Pregătindu-i cu privire la sensul psihologic al vieții de muncă autodeterminate 
 forțându-i să experimenteze WBL la companii care nu le îndeplinesc așteptările 
 Ajutand elevii să dețină controlul asupra propriilor vieți, să aibă o motivație 

ridicată de sine, să își bazeze acțiunile pe propriile obiective și comportament, să 
își asume responsabilitatea pentru comportamentele lor 
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16. Care sunt principalele acțiuni care trebuie efectuate de către coordonator pentru 
gestionarea și implicarea cursanților în firmele in care invata lucrand? 

 Asigurați-vă că intrarea fiecărui student în lumea muncii este plină de satisfacții și 
succes 

 Lăsați studentul să intre în lumea muncii fără să-l informati despre specificul 
companiei 

 Desconsiderarea cunostintelor Companiei asupra regulilor și beneficiilor WBL 

 

17. Odată ajuns la punctul în care studentul trebuie să intre în companie, cine ar trebui 
să ia decizia finală cu privire la angajarea studenților 

 Angajatorul 
 Profesorul 
 Coordonatorul 

18. Cum poate managerul WBL să supravegheze elevul la locul de muncă? 

 Sosiți în mod neașteptat la companie pentru a verifica performanțele elevului 
 Stabilind un plan de vizitare pentru observarea și consilierea studenților, atât cu 

studentul, cât și cu compania 
 Sunati  din cand in cand, la întâmplare Compania, pentru a afla ce face studentul 

 

19. Care sunt abilitățile pe care elevii trebuie să le dobandeasca, pentru a intra în lumea 
muncii și pe care aceștia trebuie sa le învete la clasă? 

 Intocmirea unei prezentari PPT 
 Cum să respinga un client 
 Cum sa evite o sarcina, pe care elevul nu are chef să o facă 

20. Care sunt motivațiile, emoțiile și răspunsurile elevilor în faza de început a 
programului WBL? 

 Simțul progresului; planuri pe termen mediu (monitorizarea țintelor intermediare, 
dezvolta și mențin motivația; asigură claritatea obiectivului final). 

 Pune in valoare, sărbătoreste, pierde (asigurați-va că realizările sunt sărbătorite și 
răsplătite; permiteți celor care nu termină la timp să finalizeze cu demnitate într-o etapă 
ulterioară (cu credit); luati în considerare oportunitățile de dezvoltare a personalului. 

 Entuziasmul, anxietatea (inducerea clară ar trebui să calmeze temerile fără a reduce 
entuziasmul; sprijinul primit “de la egal la egal” permite oamenilor să își împărtășească 
preocupările și să realizeze că nu sunt singuri). 
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II.3 Monitorizarea si colectarea de probe/dovezi 

Planul lectiei:  
Unit 3: Monitorizarea si colectarea de probe/dovezi 

(6 ore = 300 min) 

Conținut principal 

Descriere generala a monitorizarii si colectarii de date. (10 min)  

 3.1. Monitorizarea și raportarea WBL în contextul social și economic (include 
societatile) 60 min. 
 3.1.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru 

monitorizarea diferitelor părți implicate în activitatea WBL și a relațiilor 
dintre ele. 

 3.1.2. Cunostinte si abilitati de monitorizat. 
 3.1.3. Documente ce trebuie completate. 
Evaluare cursant (10 mim) 

 
3.2. Monitorizarea și raportarea metodologiilor pedagogice WBL (50 min) 
 3.2.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru 

monitorizarea metodologiei pedagogice WBL aleasa. 
 3.2.2. Cunostinte si abilitati de monitorizat. 
 3.2.3 Documente care trebuie completate.  
Evaluare cursant (10 mim) 

 

3.3. Monitorizarea cursanților WBL și a evidențelor de colectare (60 min) 
 3.3.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru 

monitorizarea studenților implicați în activitatea WBL. 
 3.3.2. Cunostinte si abilitati de monitorizat. 
 3.3.3. Documente care trebuie completate. 
Evaluare cursant  (10 mim) 

 

3.4. Monitorizarea și raportarea căii de invatare WBL (50 min) 
 3.4.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru 

monitorizarea modului de implementare a cursului WBL ținând cont de 
nevoile companiei, ale studentului, ale părților interesate și de 
scopurile educaționale. 

 3.4.2. Cunostinte si abilitati de monitorizat. 
 3.4.3. Documente care trebuie completate. 
Evaluare cursant  (10 mim) 

Concluzii (15 min) 

Evaluare finala cursant - Unit 3 (15 min) 
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Grup țintă Planificatori VET si Formatori/Profesori ai Planificatorilor VET 
Cerințe 
preliminare 

Experienta ca trainer/formator 

Durata 6 ore pentru instruirea in clasa/ face-to-face 

Metodologie Prezentare, studii de caz, lucrul in echipa, discutii, comentarii. 

Materiale 
necesare 

Roll-up, echipament de video proiectie, markere de diverse culori, …. 

Evaluarea rezulta-
telor învățării 

Revizuire, evaluare 

Nivel EQF 5 

Detalii 

 

Descriere generala 

Evaluarea nu poate fi realizată de una singura, fără a fi precedată de monitorizare, ceea ce implică 

stabilirea unor indicatori și standarde de performanță. Aspectele care pot fi măsurate în timpul 

activității vor fi supuse monitorizării, în timp ce altele care se referă la impact, vor fi abordate prin 

evaluare. 

                                               

"Monitorizare inseamna sa investigam ceea ce se intampla in timp ce se intampla." 

Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informațiilor relevante despre modul în care se 

derulează proiectul. Prin monitorizare, vor fi identificate abaterile dintre planificarea inițială și cea 

actuală, pentru a ajusta planul de proiect prin acțiuni corective, inclusiv prin repetarea proceselor 

de planificare, dacă este necesar. 

Din acest motiv, este necesar un mecanism care să avertizeze echipa de implementare a proiectului 

cu privire la posibilitățile de succes sau eșec ale proiectului. Pentru a monitoriza proiectul, trebuie 
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să se întocmească o listă de evenimente / indicatori (cantitativi și calitativi), care odată urmată 

poate arăta când un proiect este foarte aproape sa aiba „probleme”. 

Alegerea indicatorilor poate face diferența. Dacă se măsoară altceva decât ar trebui măsurat sau 

dacă sunt măsurate incorect, datele pot fi înșelătoare și calitatea deciziilor poate  fi afectată. Prin 

urmare, indicatorii de performanță ar trebui să fie: 

SMART: Specifici, Masurabili, (de) Atins (realizabili), Relevanti, limitati in 

Timp; 

Valabil: pentru a măsura ceea ce s-a stabilit pentru a fi măsurat; 

Constant / corect: sa produca rezultate similar chiar daca este folosit de 

diferite personae;  

Sensibil: sa măsoare schimbările importante ale situației, în orizontul de 

timp stabilit; 

Eficient din punct de vedere al costurilor: informațiile obținute merită 

costurile financiare și de timp ale procesului de colectare; 

Actual: să fie mai simplu de ales și suficient de rapid pentru a putea analiza; 

Adecvat: adecvat posibilităților și resurselor instituției. 

O monitorizare bună și sistematică presupune colectarea de informații de la toți membrii echipei, 

beneficiarii proiectului, parteneri, etc ... În mod ideal, acest lucru se face solicitându-le să 

completeze un chestionar scris sau să răspundă la câteva întrebări (deschise sau închise) în timpul 

unui interviu. 

Instrumente de monitorizare: observație și apreciere verbală; interogare orală; teste standardizate; 

munca practica; proiecte; portofoliu; formulare de evaluare și autoevaluare; foi de lucru; munca 

independentă în clasă; teme pentru acasă; teste practice; munca în grup, feedback-ul etc. 

Obiectivul principal al sistemului de monitorizare este măsurarea continuă a progresului proiectului, 

urmând diverse aspecte, după cum se va vedea mai târziu. 

Rezultatul monitorizarii se regaseste in rapoartele furnizate, asa incat Planificatorul VET si echipa 

implicate in proiect, trebuie sa:  

1. Să furnizeze rapoarte cu privire la progresele înregistrate de procesul WBL.  
2. Sa 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. 
 

Ca orice alte activități din cadrul unei organizații, activitățile educaționale trebuie si ele evaluate în 



   

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
5

 

mod regulat, pentru a obține informații despre realizarea obiectivelor, calitatea muncii și nevoile 

viitoare de dezvoltare. 

Cel mai important lucru este să evaluați modul în care obiectivele strategice și acțiunile anuale 

stabilite pentru studenți au fost realizate din perspectiva tuturor părților: Studenților, Formatorilor 

și Companiilor. 

O modalitate comună de abordare a monitorizării este prin Cercul Calității Deming, care descrie 

patru pași de bază: Planifica - Realizeaza - Verifica – Actioneaza. 

Etapele Plan (strategie și plan de acțiune) și Efectuarea (desfășurarea activităților) au fost tratate în 

capitolele II.1 și II.2. Din punctul de vedere al asigurării calității, etapele Verificare (evaluare) și Act 

(acțiuni și planuri corective) sunt cele cruciale. 

Asigurarea calității nu este niciodată o activitate unică, ci se repetă constant, de exemplu, la fiecare 

6 luni sau anual. Îmbunătățirea continuă se află în centrul cercului de calitate Deming 2. 

 

THE DEMING QUALITY CIRCLE               Ciclul PDCA se repeta până la rezolvarea problemei.             

 

 

 

Și nu uitați: monitorizarea în WBL trebuie împărțită între 

formatori, cursanți și companii! 

 

 

 

 

 

3.1. Monitorizarea și raportarea WBL în contextul social și economic (include societatile) 

                                                             
2 Foresight University, The Foresight Guide, Shewhart's Learning and Deming's Quality Cycle 



   

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
6

 

3.1.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului VET pentru monitorizarea Invatarii prin 

Formare Practica WBL si a diferitelor părți implicate în activitatea WBL precum si a relațiilor dintre 

ele. 

Pentru a putea monitoriza, Planificatorul VET trebuie sa se asigure ca are toate cunostintele 

necesare despre “proiect”. Deci tu - Planificatorul VET, esti precum un manager de proiect / un 

antreprenor, care trebuie sa stie tot, astfel incat sa poata sa delege sarcini, sa verifice executarea lor 

si progresul/ evolutia “proiectului”.  De asemenea este extrem de important pentru planificatorul 

VET care face monitorizarea, ca in cazul in care sunt probleme, sa stie sa identifice cu precizie carui 

fapt se datoreaza ele. E oare o problema: 

- datorata studentilor, formatorului VET, Companiei gazda? 

- de continut al materialului cere trebuie predat, teoretic sau practic? 

- de metoda de predare (teoretica sau practica)? 

- datorata unor probleme de la locul de munca? 

- care tine de Tutore/Maestru? 

- urmare a nivelului cunostintelor elevilor? Sau slabei implicari a acestora (vezi prezenta, atentia 

acordata, participarea/ implicarea activa la cursuri, etc)? 

- sau poate nu e o problema reala, ci chestionarele, metodologia de monitorizare aleasa sau modul 

de interpretare a datelor nu sunt corespunzatoare, iar rezultatele lor nu sunt in concordanta cu 

realitatea.  

Ca urmare, tu ca Planificator VET trebuie sa-ti raspunzi la cateva intrebari:  

1. cunosti cu precizie si in amanunt materialul “proiectului”? Pentru ca trebuie sa poti explica 

angajatorului proiectul sau programul pe care WBL se bazează, pentru a 

clarifica întregul cadru. In calitate de Planificator trebuie sa stii cu siguranta: 

- de unde pleci, de la ce nivel al cunostintelor elevului, 

- ce “materie” trebuie sa-i predai elevului, 

- cat de capabil este formatorul VET sa transmita acele informatii, 

- ce cunostinte si abilitati are/sau are nevoie Tutorele companiei gazda 

- ce dotari si nivel de performanta trebuie sa aiba Compania gazda, pentru ca elevul sa regaseasca 

acolo, in acel mediu, tot ceea ce are nevoie pentru a dobandi abilitatile si deprinderile necesare 

meseriei pentru care tu il formezi. 

2. ai citit documentele relevante – contracte, informatiile teoretice de transmis, temele practice 

pregatite, etc? Este esential pentru bunul mers al “proiectului”, ca el sa porneasca bine, cu toate 
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documentele relevante completate corespunzator.  

3. stapanesti reglementarile legislative in domeniul “proiectului”? Exista meserii care au prevederi 

legislative comune, dar sunt altele care au o legislatie restrictiva, care conditioneaza practicarea 

unei meserii. Este de datoria ta sa fii la curent cu legislatia referitoare la “proiectul” pe care il 

pornesti. 

4. stii regulile interne ale companiei gazda, pentru ca in acest fel sa poti sa stabilești reguli precise 

pentru coordonator / companii? De multe ori, necunoasterea particularitatilor de organizare si/sau 

desfasurare a activitatii Companiei gazda, poate atrage dupa sine ratarea unui “proiect”. De aceea 

este nevoie de o totala deschidere si cooperare intre Planificatorul VET si Compania Gazda, astfel 

incat impreuna, cele doua entitati sa poata asigura cadrul optim necesar evolutiei cursantului. 

5. Tutorele/Maestrul desemnat de Companie are cunostintele necesare pentru ca, odata ce l-ai 

instruit si i-ai dat instrumentele necesare, sa poata monitoriza corect evolutia cursantilor? Daca nu, 

trebuie sa iei in calcul o sesiune de predare a cunostintelor necesare catre acesta. Este posibil ca 

Tutorele sa fie un foarte bun specialist in domeniul de activitate vizat de “proiect”, dar sa nu aiba 

suficiente abilitati pentru a transmite cunostintele lui catre cursant. Acest lucru sa intalneste mai 

ales la Mesterii incepatori, aflati la primele activitati de acest gen. De aceea trebuie sa dai dovada 

de atentie in a identifica potentialul Mentorului si in acelasi timp de abilitate in a-l dirija pe acesta 

pe calea necesara evolutiei cursantului, stiut fiind ca Mentorii au orgoliul (cunoasterii meseriei lor) 

extrem de accentuat.   

6. avand in vedere specificul companiei gazda, pentru usurarea monitorizarii si colectarii datelor, ai 

produs modelele personificate de monitorizare si colectare a datelor, necesare pentru 

monitorizare? Le-ai pus la dispozitia Companiei? Tu esti cel chemat sa produci si sa pui la dispozitia 

tuturor partilor implicate, modelele de chestionare si rapoarte necesare. Pentru ca tu esti precum 

“turnul de control” care are grija ca “proiectul” sa se desfasoare normal, sa i se aduca toate 

corectiile necesare pe parcurs astfel incat sa isi atinga telul: la final trebuie sa iasa pe poarta elevi 

care sa aiba toate cunostintele, abilitatile si aptitudinile utile unui lucrator din domeniul pentru care 

l-ai pregatit.   

7. stii să clarifici rolul, sarcinile și obiectivele elevului pentru a putea să urmărești elevul în compania 

in care e ucenic? S-a dovedit ca este bine ca elevul sa stie exact “traseul educational” pe care 

urmeaza sa-l parcurga, acest lucru ducand la o crestere a implicarii lui in procesul de invatare. 

8. ai pregatit modelul de raport, astfel incat el sa evidentieze cum evolueaza activitățile de formare 

și rolul special jucat de fiecare parte implicata? Nu uita ca nivelul de intelegere este diferit, motiv 

pentru care este nevoie de atentie la modelul de chestionar si raport pregatit pentru fiecare 

participant la “proiect”. 

9. ai stabilit ritmicitatea rapoartelor – initiale, lunare, trimestriale, anuale, pentru a avea o 

monitorizare unitara? In functie de specificul meseriei “proiectului” si al partilor implicate, ai nevoie 

de colectarea de informatii atat la inceput cat si pe parcursul formarii si evident la final. Cat de des e 
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nevoie de aceste informatii TU DECIZI, luand in calcul atat experientele tale anterioare cat si 

riscurile pe care le implica o deviere de bunul mers al “proiectului”. 

10. cine se ocupa de prezenta zilnica si de completarea fiselor de protectie a muncii (NTSM) și PSI? 

Cine monitorizeaza: Tu, Mentorul, Formatorul? Nu uita ca deciziile in ceea ce priveste “proiectul”, 

sunt in mana ta. Asta nu inseamna ca tu faci totul, ci ca trebuie sa dai sarcini fiecarei parti si sa 

verifici cum se achita de ele.  

11. stapanesti si stii cum să implementezi tehnica de monitorizare? Este deosebit de important sa ai 

o tehnica de monitorizare adaptata nevoilor: nici greoaie si mai stufoasa decat este necesar, dar nici 

rara si fara consistenta, care sa nu-ti permita sa identifici punctele vulnerabile. 

12. stăpânești instrumentele care încurajează interogarea? Chestionarele pe care le pregatesti si le 

pui la dipozitia partilor implicate trebuie sa ii ajute pe respondenti, trebuie sa ii faca pe acestia sa fie 

deschisi si sa furnizeze toate datele pe care tu le consideri relevante pentru monitorizare si 

evaluare. Ei nu trebuie sa perceapa vreun complex de inferioritate raspunzand corect si complet la 

intrebarile gandite de tine.   

 

3.1.2. Cunostinte si abilitati de monitorizat. 

Pentru student: 

1. Nivelul de cunostinte teoretice si practice ale elevului, la intrarea in “proiect”. Evaluarea 

cunostintelor “initiale” cu care studentul se prezinta in prima zi. Generale si specifice meseriei. 

2. Prezenta la cursurile teoretice si practice. 

3. Activitatea depusa: se implica, e activ, e interesat. 

4. Înțelege subiectul predat. 

5. A asimilat cunoștințele teoretice și practice care au fost predate la fiecare capitol. 

Pentru Formator / Trainer 

1. participarea si implicarea la cursuri 

2. calitatea predarii: 

a) calitatea materialului predat; 

b) modul de predare; inventivitatea; atractivitatea. 

c) gradul si modul in care ii implica pe elevi in procesul educativ. 

d) modul in care urmareste insusirea materialelor de catre elevi. 
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3. monitorizarea elevilor: continua, teste programate, solicitare feedback de la studentii WBL, etc. 

4. modul in care gestioneaza “crizele”, momentele in care elevii sunt neatenti sau au alte 

preocupari in timpul cursurilor. 

5. completarea fiselor de prezenta zilnica 

Pentru Mentor si Companie 

1. participarea si implicarea in procesul de invatare practica a elevilor; 

2. disponibilitatea de a transmite elevilor cunostintele sale; 

3. modul in care isi monitorizeaza elevii si le mentine acestora preocuparea pentru meseria in care 

se specializeaza. 

4. completarea lunara/ sau ori de cate ori este nevoie a fiselor de protectie a muncii si prevenire a 

incendiilor 

5. completarea fiselor de prezenta 

6. Pune la dispozitia studentilor materialele necesare invatarii (spatii, conditii de lucru, scule/ 

dispozitive, etc) 

7. Semnarea documentelor necesare – contracte, intelegeri, minute, unei bune derulari a 

proiectului. 

Planificator VET 

1. Sunt corelate activitatile teoretice si practice? 

2. Formatorul si Mentorul se consulta asupra actiunilor zilnice/saptamanale pe care sa le 

intreprinda, in fuctie de evolutia Studentilor WBL? 

3.1.3. Ce documente trebuie completate? 

Planificatorul VET trebuie sa posede instrumente care sa permita o monitorizare obiectivă și 
efectivă a performanței obținute de elevi, a constanței și preciziei în măsurarea indicatorilor alesi. El 
este responsabil cu: 
- proiectarea instrumentelor de monitorizare și aplicarea acestora. 
- dezvoltarea ulterioara a instrumentelor de monitorizare.  
In concluzie TU, Planificatorul VET trebuie sa: 
- verifici daca toate documentele (contractele) sunt semnate de partile implicate in “proiect”; 
- pregatesti si semnezi acorduri de monitorizare; 
- gestionezi rapoartele lunare / la 6 luni / la termenele stabilite, in colaborare cu companiile; 
- furnizezi rapoarte  privind punerea în aplicare a activităților de formare și rolul jucat de fiecare 
- sa oferi cadrelor didactice / formatorilor VET șabloane pentru monitorizarea experienței WBL.  
- să oferi formatorilor șabloane pentru monitorizarea și colectarea probelor privind progresele 
înregistrate în realizarea rezultatelor învățării.  
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- sa oferi instrucțiuni si șabloane Companiilor / respectiv Mentorilor, pentru monitorizarea 
activităților și a rezultatelor elevilor și de asemenea pentru colectarea probelor. 
- sa autorizezi autoevaluarea cursantului, oferindu-i acestuia si instrumentele necesare monitorizarii 
- sa monitorizezi formarea in domeniul SSM și PSI. 
- sa urmaresti completarea zilnica a listelor de prezență. 
- sa monitorizezi toate partile implicate in “proiect”. 
 
A. Pentru Student WBL: 

1. Fisa evaluare Formator 
2. Fisa evaluare Mentor 
3. Fisa evaluare conditii desfasurare cursuri teoretice si practice. 

 

B. Pentru Formator: 

1. Fisa evaluare conditii desfasurare cursuri teoretice 
2. Fisa/raport evolutie cunostinte Student WBL 

 

C. Pentru Mentor/Tutore 

1. Fisa evaluare conditii desfasurare cursuri practice 
2. Fisa/raport evolutie abilitati practice dobandite de Studentul WBL ca urmare desfasurarii 

unui anumit curs/modul. 
 

D. Pentru Planificatorul VET 

1. Fisa evaluare relatie Student WBL-Formator; Student WBL-Mentor; Formator-Mentor.  

2. Fisa evaluare prezenta si implicare mentor/Tutore.  
3. Fisa evaluare prezenta si implicare Formator. 
4. Monitorizare sala si echipamente tehnice necesare bunei desfasurari a proiectului. 

 
Ai cateva exemple de documente pentru monitorizare, in capitolul “Instrumente de lucru”. 
 
Studii de caz 

Cazul 1 :  

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 

mașinile lor CNC. Din acest motiv este gata (în trei luni) să pună la dispoziție tot ce este necesar. 

Intenția este de a-i familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii 

despre ocupație. Ești planificatorul invatamantului de formare profesional: 

Care sunt documentele pe care trebuie să le pregătești înainte de începutul cursului? 

Sugestie: Faceți grupuri de 4-6 cursanți. Lasati-i să lucreze 5 min, apoi să prezinte fiecare rezultatul 

său (scris la tabla / flipchart). La sfârșit, discutați și faceți împreună tabelul complet al documentelor 
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necesare. 

Cazul 2:  

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 
mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția este de a-i 
familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii despre ocupație.  Ești 
planificatorul invatamantului de formare profesional si la evaluarea initiala observi ca 6 studenti 
WBL din grupa de 12 elevi, au cunostinte destul de avansate. Schimba acest lucru planul de 
invatare pe care ti l-ai propus? Detaliati. 
 
Sugestie: Brainstorming: cereți fiecărui cursant să aibă o opinie. La final scrieti pe tabla calea 
corectă de urmat. 
 

Evaluare cursant (10 min) 

Test 1. Alegeti varianta corecta. 
 
1. Pentru o buna desfasurare a cursului / proiectului, care sunt partile care trebuie monitorizate? 
a) student, formator, companie gazda 
b) mentor, student, companie gazda 
c) student, mentor, formator. 
d) planificare curs, companie, student 
e) mentor, planificare curs, formator. 
 
2. Care este ritmul in care/din cat in cat timp solicitam rapoarte de monitorizare a studentului WBL? 
a) lunar 
b) la trei luni 
c) cel putin la finalul fiecarui modul 
d) la final de semestru 
e) la revenirea din vacanta. 
 
3. Cui ii solicitam completarea raportului de monitorizare? 
a) Mentorului/Tutorelui, studentului, formatorului. 
b) Mentorului si studentului WBL 
c) Formatorului si Studentului WBL 
d) Mentorului si Formatorului 
e) Directorului Societatii gazda si Formatorului 
 
4. Ce trebuie sa te asiguri ca e pregatit/semnat/validat, pentru a putea incepe in bune conditii cursul 
de pregatire WBL? 
a) Contracte semnate cu Societatea, cu Mentorul, cu studentii WBL si cu Formatorul. 
b) Contracte semnate cu Societatea, cu Mentorul, cu studentii WBL si cu Formatorul precum si 
Suportul de curs. 
c) Contracte semnate cu Societatea, cu Mentorul, cu studentii WBL si cu Formatorul, Suportul de 
curs, sala pentru pregatirea teoretica si linia de pregatire practica. 
d) Contracte semnate cu Societatea, cu Mentorul, cu studentii WBL si cu Formatorul, Suportul de 
curs, sala pentru pregatirea teoretica, linia de pregatire practica, fisa de protectia muncii si PSI. 
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e) Contracte semnate cu Societatea, cu Mentorul, cu studentii WBL si cu Formatorul, Suportul de 
curs si fisele de protectia muncii si PSI. 
 
5. Cine pregateste fisele de monitorizare? 
a) fiecare parte implicata in proiect (Formator, Mentor, Student WBL) prezinta fisele, iar 
Planificatorul VET le valideaza. 
b) fiecare parte implicata in proiect prezinta fisele si Directorul Companiei gazda le valideaza. 
c) Doar Mentorul si Formatorul prezinta spre validare Planificatorului VET fisele de monitorizare 
si apoi le completeaza. 
d) Planificatorul VET pune la dispozitia partilor implicate fisele de monitorizare validate de 
Companie. 
e) Planificatorul VET pune la dispozitia partilor implicate fisele de monitorizare. 
 
 
Test 2. Adevarat sau fals? 

Nr Afirmatie Adevarat Fals 

1 Fisa de protectie a muncii se completeaza o singura data pe an.  x 

2 Planificatorul VET trebuie sa completeze rapoarte de monitorizare 

imediat ce un modul a fost finalizat 

x  

3 Pentru o monitorizare corecta, trebuie sa ai si feedbackul studentilor 

WBL, pe baza unei fise pusa la dispozitia lor 

x  

4 Tutorele desemnat de Compania gazda trebuie sa aiba cursuri de 

formator? 

 x 

5 Autoevaluarea (Mentor, Formator, Student WBL) te ajuta la 

monitorizare. 

x  
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3.2. Monitorizarea și raportarea metodologiilor pedagogice WBL 

3.2.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru monitorizarea metodologiei 

pedagogice WBL aleasa. 

Rolul activitatii este de a urmari daca lectiile/modulele pe care le-ai pregatit sunt predate 

corespunzator, daca metoda de predare este eficace si ajuta la evolutia elevului pentru atingerea 

obiectivului. Acelasi lucru ne intereseaza si in cazul activitatii practice desfasurate de elevi. In 

calitate de Planificator VET, este datoria ta sa te asiguri ca intreg lantul educational este corect si 

este bine organizat, iar in cazul de fata, daca metodele teoretice si practice de predare sunt corect 

alese . Pentru aceasta tu, ca Planificator VET, trebuie:  

a. Asigura-te ca-ti sunt clari indicatorii si descriptorii adoptati. Dar celor care efectueaza 

monitorizarea si raportarile, le sunt clari? Trebuie sa te asiguri ca ceea ce monitorizezi si 

modalitatile de monitorizare alese iti vor da informatii utile, astfel incat, pe baza datelor culese, sa 

poti identifica exact situatia in care te gasesti. Acelasi lucru trebuie sa-l urmaresti si la echipa ta: 

formator VET, Mentor, student. Toti trebuie sa fie corect si complet informati si sa le fie clar ce si 

cum monitorizeaza. Si sa stie ca si ei, la randul lor sunt monitorizati!  

 

b. Pregateste modelele de chestionare si de raport  – pe parcursul invatarii si la final, pentru toate 

cele trei parti implicate in proiect (formatori VET, Mentori si elevi), necesare monitorizarii si 

colectarii datelor privind metodologia de invatare adoptata in curs. Chestionarele si modelele de 

raport trebuie sa fie adaptate specificului “meseriei” si companiei gazda. De asemenea ele pot avea 

intrebari comune pentru toate partile implicate, dar si intrebari specifice fiecareia. In capitolul 

“unelte”, gasesti cateva modele de chestionar.  

 

c. Stabileste numarul rapoartelor de monitorizare si momentul aplicarii testelor de colectare a 

datelor privind invatarea. In cazul monitorizarii metodologiilor pedagogice WBL, prin exceptie de la 

regula de baza, nu avem nevoie de un chestionar de evaluare initiala, la inceperea cursurilor. Dar 

monitorizarea trebuie sa fie continua, pentru a putea identifica daca totul se desfasoara asa cum ai 

planificat, iar in caz contrar sa intervii din timp si sa modifici metodologia pentru a putea atinge 

obiectivul. 

 

d. Ti-e clara interpretarea rezultatelor monitorizarii? Care este nivelul de alerta, care odata atins, 
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trebuie sa duca la modificarea/updatarea metodologiei? Ceea ce este important de mentionat aici, 

este ca trebuie sa fii atent sa identifici cat mai repede eventualele desincronizari si sa reactionezi 

facand modificarile necesare, pentru ca intarzierile pot conduce la compromiterea intregului 

“proiect”. 

 

e. Cand si care este reactia ta atunci cand in urma monitorizarii observi 

ca metodologia aleasa nu da rezultatele asteptate? Trebuie sa ai inca de 

la inceput in minte si solutiile de rezerva: ce faci daca…..! Pentru ca 

astfel timpul de reactie de care ai nevoie pentru a aduce corectiile 

necesare sa fie minim. 

 

Monitorizarea metodologiilor pedagogice WBL trebuie sa ne dea 

raspuns la intrebari cum ar fi: 

1. Informatiile alese spre a fi transmise elevilor sunt in concordanta cu scopul final urmarit? 

2. Trebuie modificat ceva/ ce trebuie modificat si in ce loc, pentru a obtine rezultatele dorite, sau 

parcursul este bun? 

3. Locatia aleasa pentru activitatea practica este adecvata? Ofera ea studentilor conditiile necesare 

dezvoltarii abilitatilor? 

4. Mentorul / Tutorele Companiei ofera elevilor toate informatiile necesare, solicitate sau nu de 

catre acestia?  

5. Dar Trainerul? 

 
 

3.2.2. Cunostinte si abilitati de monitorizat. 

 

A. Pentru studenti: 

Daca studentul / ucenicul intelege termenii si informatiile cuprinse in materialele teoretice predate. 

A asimilat cunostintele teoretice si practice care i-au fost predate in cadrul fiecarui capitol. 

Daca aceste informatii il ajuta sa evolueze in meseria aleasa. 

Daca partea practica se imbina cu cea teoretica, ajutand la dezvoltarea abilitatilor studentului. 
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B. Pentru Formator / Trainer: 

Daca Trainerul respecta programa stabilita. 

Daca preda materia intr-un mod atractiv pentru studenti. 

Daca ii atrage pe elevi prin modul in care tine lectiile. 

C. Pentru Mentor si Companie: 

Daca informatiile teoretice sunt dublate de cele practice transmise de Mentor; 

Daca spatiul si tehnica puse la dispozitie de Companie, sprijina elevul in activitate; 

Daca Mentorul ii sustine pe studenti - prin modul de a explica, prin a le arata el insusi cum se face, 

prin solicitarea feedbeck-ului, sa evolueze in meseria aleasa.  

 

3.2.3. Ce documente trebuie completate?   

Student WBL: 

1. Autoevaluare cu privire la intelegerea informatiilor (teoretice si practice) transmise. 

 

Formator. 

1. Fisa evaluare cunostinte teoretice Student WBL 

2. Fisa respectare planificare predare materie si modificari/corectii facute. 

3. Fisa prezenta Student. 

 

Mentor  

1. Fisa evaluare cunostinte practice Student WBL 

2. Fisa respectare planificare predare materie si modificari/corectii facute pe parcurs. 

3. Fisa prezenta Student. 

 

Planificator VET 

1. Raport evaluare Formator: prezenta, mod predare, atractivitate, implicare Student. 

2. Raport evaluare mentor/Tutore: prezenta, norme SSM, mod de predare cunostinte practice, 

implicare student WBL. 
  

Ai cateva exemple de documente in capitolul “Instrumente de lucru”. 
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Studii de caz: 

Cazul 3 :  

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 

mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția este de a-i 

familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii despre ocupație.  Ești 

planificatorul invatamantului de formare profesional si esti la sfarsitul unui nou modul de 

invatare. Ce cunostinte monitorizezi la Studentii WBL si ce situatii pot aparea? Ce solutii adopti 

pentru fiecare dintre ele? 

Recomandare: brainstorming pentru identificarea situatiilor care pot aparea. Apoi lucru pe grupuri, 

pentru dezvoltarea solutiilor de rezolvare a fiecarei situatii. 

 

Cazul 4 :  

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 

mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția este de a-i 

familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii despre ocupație.  Ești 

planificatorul invatamantului de formare profesional si pe parcursul monitorizarii observi ca 

studentii WBL nu au la dispozitie sculele necesare dezvoltarii practice a abilitatilor pentru care au 

primit partea teoretica din partea Formatorului. Ce faci? 

Recomandare: lucru pe grupe de 4-6 Cursanti. La final fiecare isi desemneaza un reprezentant care 

prezinta rezultatele grupei. 

 

Evaluare cursant (10 min) 

 
 
Test 1. Afirmatia de mai jos este adevarata sau falsa? 
 

Nr Afirmatie Adevarat Fals 

1 Formarea teoretica se desfasoara dimineata timp de 2 ore, iar cea practica 

dupa amiaza inca 6 ore. 

 x 

2 Indiferent de feedbackul avut, Formatorul trebuie sa urmeze cursul asa 

cum a fost el proiectat la inceput, fara a aduce modificari. 

 x 

3 Mentorul / Tutorele desemnat de Companie trebuie sa transmita 

studentilor WBL cunostintele practice necesare meseriei. 

x  

4 Fisa de protectie a muncii si PSI se completeaza la fiecare schimbare a x  
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locului de munca 

5 E mai bine ca grupele de lucru sa fie constituite mixt (din studenti mai 

putin cunoscatori si din studenti mai buni), decat omogen. 

 x 

 
 
 
Test 2. Puneti in ordine corecta.  2; 5; 1; 7; 4; 3; 6. 
 
1. Predare cunostinte teoretice  
 
2. Semnare contracte cu Compania 
 
3. Feedback de la toate cele 3 parti implicate in proiect 
 
4. Efectuare stagiu de practica 
 
5. Evaluare pentru a stabili nivelul cunostintelor cursantilor 
 
6. Modificare planificare activitati pentru acoperirea golurilor identificate.  
 
7. Completare fisa de protectia muncii la locul de munca 
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3.3. Monitorizarea cursanților WBL și a evidențelor de colectare 

3.3.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru monitorizarea studenților 
implicați în activitatea WBL   

 

Monitorizarea studentului este in fapt cea mai importanta, pentru ca el este in centrul preocuparii 

unui Planificator VET. Pentru el (la cererea pietei, evident) ai facut “proiectul”. Pentru el cursul 

teoretic si practic, pentru el alegerea celei mai bune Companii gazda, pentru el semnarea 

contractelor care sa faciliteze succesul, pentru el metoda de invatare, pentru 

el planificarea etapelor de parcurs, a ordinii desfasurarii lor, pentru el totul 

astfel incat sa ai la finalul “proiectului” un MESERIAS! Asa incat monitorizarea 

cursantului/elevului este cea care trebuie sa se afle in centrul preocuparii 

unui Planificator (ca si a unui Formator) VET. Pentru acest lucru, TU ca 

Planificator VET trebuie sa fii la curent cu ultimele evolutii ale sistemului de invatamant, sa fii 

creativ si cu mintea deschisa, pentru a putea identifica cele mai bune metode si a adopta cele mai 

bune solutii care sa te conduca la succes: asta insemnand un elev bine pregatit pentru meseria 

aleasa – teoretic si practic, gata sa poata intra pe piata muncii chiar a doua zi dupa terminarea 

cursurilor si de care angajatorul sa fie multumit. Astfel, atat el cat si angajatorul vor reprezenta 

vectori de promovare a ta ca Planificator! 

Trebuie sa stabilesti ce, cum si cand cu ce frecventa, monitorizezi un elev. De asemenea cine este 

este cel care monitorizeaza -  Formatorul VET, Mentorul, Elevul insusi si cu ce unelte (poate 

specifice fiecaruia). Asadar trebuie sa dai raspuns la intrebari cum ar fi (fara a avea pretentia ca am 

acoperit toate situatiile!): 

1. Cunoscand cu ce cunostinte se prezinta elevul la prima intalnire - cunostinte generale, dar si 

cunostinte specifice meseriei in care il pregatesti (vezi 3.1.2), trebuie sa iei o decizie in ceea ce 

priveste volumul si intensitatea cursurilor teoretice, asupra caii de invatare pe care trebuie sa o 

urmeze. Diferentele mari intre studenti trebuie sa te conduca la impartirea lor pe grupe, care sa 

lucreze cu intensitati diferite si in care accentul sa-l pui pe cunostinte/abilitati distincte. Pentru ca 

un elev care cunoaste mai multe in domeniu se va plictisi daca nu gaseste nimic atractiv/ 

provocator in activitatea desfasurata si risti astfel sa se ajunga de la un elev foarte bun si un posibil 

bun meserias, chiar la un abandon din partea lui. 
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2. Elevului ii este clar “traseul” invatarii lui? Odata constientizat asupra acestui lucru, iti va fi si tie 

mult mai usor. Pentru ca automonitorizarea va functiona continuu si eventualele derapaje vor fi 

sesizate si anuntate chiar de ucenic. 

3.  A reusit studentul sa atinga obiectivele pe care ti le-ai propus prin “proiect”, pentru fiecare 

etapa de pe parcursul invatarii? Acest lucru trebuie monitorizat cu mare atentie, pentru ca exista 

riscul de a ramane lacune in pregatirea lui, iar acest lucru poate aduce deservicii majore nu numai 

viitorului angajat, dar si angajatorului si Planificatorului VET. 

4. Care este atitudinea studentului fata de meseria pe care o invata? Este implicat, ii place ceea ce 

face, face lucrurile cu placere, are idei / initiative? 

 

3.3.2. Cunostinte si abilitati de monitorizat 

 

A. Pentru elev: 

1. Gradul de intelegere a materialului predat. 

2. Evolutia cunostintelor teoretice si practice dobandite de elev; daca a asimilat cunostintele 

predate in fiecare etapa: 

a) participarea si implicarea la cursuri; 

b) pregatirea profesionala; 

c) volumul activitatii desfasurate; 

e) conditiile concrete in care se desfasoara munca; 

f) rezultatele obtinute; 

g) calitatea lucrarilor; 

h) complexitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor; 

i) productivitatea muncii; 

j) daca isi asuma responsabilitatile postului; 

k) contacte si comunicare; 

l) aptitudini organizatorice; 
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m) disponibilitate pentru lucrul in echipa; 

n) operativitate in desfasurarea activitatilor; 

o) numar de rebuturi (/zi, /saptamana, /luna); 

p) numar proiecte finalizate; 

r) fidelitate in raport cu compania - insusire cultura organizationala; 

s) colegialitate, corectitudine in raporturile de munca; 

B. Pentru Formator / Trainer: 

Daca isi monitorizeaza elevii conform graficului stabilit de comun acord la inceputul cursului. 

Daca are toate evidentele colectate puse la zi. 

Daca are rapoartele interimare completate. 

C. Pentru Mentor si Companie: 

Daca isi monitorizeaza elevii conform graficului stabilit de comun acord la inceputul cursului. 

Daca isi tine evidentele colectate periodic la zi. 

Daca are rapoartele interimare completate. 

 

3.3.3. Documente ce trebuie completate? 

 

Studentul WBL 

1. Autoevaluare evolutie cunostinte. 

 

Planificatorul VET 

1. Raport evaluare Student WBL: prezenta, implicare, atentie, evolutie.  

2. Raport evaluare Formator si Mentor/Tutore, cu privire la respectarea de catre acestia a 

graficelor de monitorizare a Studentilor WBL. 

Ai cateva exemple de documente in capitolul “Instrumente de lucru” 
 

 



   

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

e7
1

 

Studii de caz 

Cazul 5   

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 

mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția este de a-i 

familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii despre ocupație. Ești 

planificatorul invatamantului de formare profesional: ce trebuie sa pui la dispozitia echipei 

pentru colectarea evidentelor? Enumerati si detaliati. 

Sugestie: impartiti pe 4 grupe – dupa cei 4 parteneri de proiect, Student, Formator, Companie/ 

Mentor, Planificator VET, Cursantilor li se va cere sa enumere ce documente au nevoie pentru a 

monitoriza activitatea fiecarui partener din proiect. Apoi fiecare reprezentant al grupei va prezenta 

documentele si vor discuta in final pe tema lor. 

 

Cazul 6   

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 

mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția este de a-i 

familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii despre ocupație.  Ești 

planificatorul invatamantului de formare profesional: cine monitorizeaza cursantii si pe ce 

directii?  

Sugestii: Brainstorming. Toata lumea participa si isi spune parerea. Fiecare opinie este notate si la 

final se discuta pe seama propunerilor. ATENTIE: aceasta poate duce la imbunatatirea cursului si 

aparitia de noi idei/fise de monitorizare!!   

 

Evaluare cursant (10 min) 

 

Test 1. Alegeti variantele de raspuns corecte (de la 0 la 5 raspunsuri corecte!) 

1. Cursul WBL a fost unul de succes, daca studentul: 

a- a participat la cursuri 

b- a asimilat materia teoretica si practica predata 

c- si-a asumat sarcini, chiar daca a produs cam multe rebuturi 

d- dovedeste insusirea culturii organizationale 

e- lucrarile executate au fost de calitate 
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Test 2. Afirmatiile de mai jos sunt corecte sau false? 

Nr Afirmatia Adevarat Fals 

1 Mentorul nu se ocupa de prezenta zilnica, ci doar de protectia muncii  x 

2 Formatorul trebuie sa respecte planificarea cursurilor, chiar daca 

studentii wbl demonstreaza ca nu au inteles parte din curs 

 x 

3 Studentii WBL trebuie sa aiba un test de auto monitorizare x  

4 Formatorul (si Mentorul) trebuie sa monitorizeze elevii cel putin la 

sfarsitul fiecarui modul (conform graficului stabilit)- rapoarte 

interimare 

x  

5 Compania poate sa dea elevilor si alte sarcini in afara de cele specifice 

meseriei in care se pregatesc. 

 x 

6 Planificatorul VET monitorizeaza toate partile aflate in proiect x  
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3.4. Monitorizarea și raportarea căii de invatare WBL 

3.4.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru monitorizarea modului de 
implementare a cursului WBL ținând cont de nevoile companiei, ale studentului, ale părților 
interesate și de scopurile educaționale.  

Rolul activitatii este de urmari daca lectiile pe care le-am pregatit sunt eficace, daca ordinea 

predarii materiei este adaptata nevoilor elevului. 

Pentru aceasta , tu ca Planificator VET trebuie sa stii 

exact de unde ai plecat, unde trebuie sa ajungi si care 

sunt pasii de urmat, traseul pe care cursantul trebuie 

sa-l urmeze pentru a putea ajunge acolo. Esti de fapt 

MANAGERUL acestui proiect, cel care gestioneaza 

drumul studentului, evolutia lui de la novice la 

specialist in domeniul ales.  

 

 

Trebuie ca monitorizarea caii de invatare sa ne dea raspuns la intrebari de genul:  

1. Cunoașteți nivelul de cunoștințe - teoretic și practic al fiecărui student WBL, la începutul 

proiectului? 

2. Ați pregătit o fișă de monitorizare pentru fiecare student WBL, pentru a urma evoluția 

cunoștințelor sale? 

3. Vă este clar ce aveți de monitorizat (indicatori), astfel încât să le urmăriți evoluția? 

4. Ce măsuri luați dacă observați că unul sau mai mulți studenți nu se încadrează în calea WBL de 

urmat? 

3.4.2. Cunostinte si abilitati de monitorizat.  

A. Pentru student: 

1. Daca e clar traseul pe care il va parcurge: ce are de invatat, in ce pasi, unde trebuie sa ajunga. 

2. Daca a asimilat cunostintele - teoretice si practice predate in fiecare etapa. 

3. Daca a dobandit abilitatile necesare meseriei pentru care se pregateste; 

B. Pentru Formator / Trainer: 

Daca a respectat programa stabilita la inceputul cursurilor 
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In cazul in care au aparut probleme, daca a intervenit si le-a rezolvat la timp 

C. Pentru Mentor si Companie: 

Daca a respectat programa stabilita la inceputul cursurilor 

Daca a rezolvat eventualele probleme aparute 

3.4.3. Documente ce trebuie completate 

Studentul: 

1. Raport de autoevaluare traseu de invatare 

 

Formatorul: 

1. Fisa de evaluare a cunostintelor asimilate (pentru fiecare etapa/modul in parte). 

2. Raport prezenta si implicare pentru fiecarui student. 

3. Fisa propuneri de modificare programa de invatare. 

 

 

Mentorul / Tutorele 

1. Raport prezenta si implicare 

2. Fisa evaluare cunostinte practice si evolutie student WBL in meserie. 

3. Fisa cu propunerile de imbunatatire a procesului educational practic. 

 

Ai cateva exemple de documente in capitolul “Instrumente de lucru”. 
Studii de caz 

Cazul 7   

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 

mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția este de a-i 

familiariza pe studenți cu piața muncii și de a-I face sa cunoasca mai multe detalii despre 

ocupație. În calitate de Planificator al educației de formare profesională, monitorizați calea WBL. 

Să spunem că partea teoretică are 3 module și, după primul când monitorizați, vedeți că există 

multe lacune. Vă rugăm să analizați și să luați decizia. 

 Sugestie: este necesară o inițială brainstorming, pentru a defini care pot fi motivele problemei. 

După aceea, elevii pot lucra în 3 grupuri, fiecare încercând să dea răspunsul din perspectiva 

formatorului, mentorului sau studentului.  
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Cazul 8   

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 

mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția este de a-i 

familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii despre ocupație.  În 

calitate de Planificator al educației de formare profesională, monitorizați calea WBL. Vă rugăm 

să pregătiți o fișă de monitorizare pentru studentul WBL, pentru a urma evoluția cunoștințelor 

sale? 

Sugestie: împărțit în 3 grupuri - cum ar fi cei 3 parteneri de proiect Trainer, student, mentor. Fiecare 

grup pregătește fișa de monitorizare specifică. La final, reprezentantul fiecărui grup prezintă 

temele, iar celelalte completează, dacă este necesar.  

Evaluare cursant (10 min) 

Test 1. Alegeti varianta de raspuns (una singura) corecta – A, B sau C. 

1. Daca in urma testelor de monitorizare, Formatorul constata ca studentul nu a asimilat 

cunostintele predate, acesta: 

a) Il scoate pe elev din proiect (il trimite acasa) 

b) verifica daca e un caz singular si reia elementele pentru clarificarea lor (cu studentul in cauza sau 

cu intreaga grupa, dupa caz). 

c) anunta Tutorele, pentru ca acesta sa nu predea partea practica aferenta. 

 

2. Daca studentul nu respecta regulile de protectie a muncii si/sau sarcinile primite, Compania are 

dreptul sa: 

a) ii retina din salariu, ca pedeapsa pentru faptele sale 

b) sa rezilieze contractul de munca pe care il are cu respectivul student 

c) sa procedeze conform contractului de munca semnat intre parti. 

 

3. In urma evaluarii initiale, Planificatorul VET observa ca exista diferente privind cunostintele 

elevilor inscrisi. In acest caz, este de dorit sa: 

a) Continue cursul numai cu cei care au cunostinte mai aprofundate despre meserie 

b) Sa faca grupe mixte, cu elevi mai pregatiti si mai putin pregatiti, astfel incat acestia din urma sa 

invete de la primii 

c) sa constitue 2 grupe – mai bine si mai slab pregatiti, adaptand cursurile teoretice si practice la 

nivelul fiecarei grupe. 
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4. Daca din monitorizare,  Planificatorul VET observa ca Tutorelele nu depune toate eforturile 

pentru a transmite studentilor cunostintele practice aferente meseriei, el poate sa: 

a) Solicite Managerului companiei gazda sa-l dea afara 

b) Sa rezilieze contractul cu Tutorele, solicitand Companiei o alta nominalizare pentru aceasta 

functie. 

c) Sa semneze un nou contract, urmand sa aiba doi Mentori. 

 

5. In cazul in care Formatorul (sau Mentorul) constata ca traseul de invatare nu este cel dorit, 

acesta 

a) Modifica partea teoretica/ respectiv practica a cursului, astfel incat sa-l adapteze nevoilor 

studentilor WBL. 

b) Anunta Planificatorul VET, pentru a lua impreuna masurile de corectie necesare. 

c) Anunta managerul Companiei gazda, pentru corectiile de rigoare. 

Test 2. Adevarat sau fals?  

a) Compania raspunde de asigurarea conditiilor de practica la locul de munca. 

b) Planificatorul VET coordoneaza intreg programul de pregatire al studentului WBL. 

c) Formatorul poate modifica de unul singur planul de invatare, daca se constata ca drumul urmat 

nu e cel bun. 

d) Problemele de productie care apar in perioada de practica sunt rezolvate de Planificatorul VET 

e) Managerul Companiei gazda se asigura ca monitorizarea activitatii practice e facuta la timp. 

f) Planificatorul VET monitorizeaza toate feedbackurile de la toate partile implicate in proiect. 

 
 

Concluzii (15 min) 

 

Vă recomandăm să faceți un rezumat al problemelor abordate în această unitate, pentru a stabili 

mai bine termenii învățați în timpul cursului. Toate informațiile prezentate în fiecare subunitate 

vor fi analizate. 
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Chestionar evaluare finala cursant - unit 3 (15 min) 

Test final. POTRIVITI ACTIVITATILE 

Potriviți activitatile/responsabilitatile următoare cu partile implicate in procesul WBL. 

 

PARTI IMPLICATE IN 
PROCESUL WBL 

Activitati / responsabilitati 

PLANIFICATOR VET Fisa evaluare conditii desfasurare cursuri teoretice si practice. 

FORMATOR/TRAINER Să furnizeze rapoarte periodice cu privire la dezvoltarea procesului 
de formare a elevilor. 
 

MENTOR/COMPANIE Fidelitate in raport cu compania - insusire cultura organizationala 

STUDENT WBL Sa respectare planificarea privind materia predata si sa aduca 

modificari/corectii daca e cazul. 

PLANIFICATOR VET Completare rapoartele interimare. 
FORMATOR/TRAINER Sa completeze fisa de protectie a muncii si PSI 

MENTOR/COMPANIE Să furnizeze rapoarte privind punerea în aplicare a activităților de 
formare și rolul special jucat de fiecare parte implicata 

STUDENT WBL Sa ii ajute pe studentii WBL sa evolueze in meseria aleasa, prin modul 
de a explica, prin a le arata el insusi cum se face, prin solicitarea 
feedbeck-ului, etc 
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II.4. Evaluare finală, validare și certificare. 

Plan de lectie:  
Unit 4: Evaluare finală, validare și certificare. 

(4 hours = 240 min) 

Conținut principal 

Descriere generala a etapei finale de evaluare, validare si certificare. (10 min)  

 4.1. Evaluarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării  (90 min). 

 4.1.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru Evaluarea 

studenților și abordarea problemelor de examinare, certificare și 

urmărire. 

 4.1.2. Cunostinte si abilitati de evaluat. 

 4.1.3. Documente ce trebuie completate. 

Evaluare cursant.  (10 min) 

4.2. Evaluarea, validarea și certificarea căii WBL (90 min) 

 4.2.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru Evaluarea 

și validarea întregii activități WBL aleasa. 

 4.2.2. Cunostinte si abilitati de evaluat. 

 4.2.3 Documente ce trebuie completate. 

Evaluare cursant.  (10 min) 

 

Concluzii (15 min) 

Evaluare finala cursanti - Unit 4  (15 min). 

Grup țintă Planificatori VET si Formatori ai Planificatorilor VET 

Cerințe preliminare Experienta ca trainer/formator 

Durata 4 ore pentru instruirea in clasa / face-to-face 

Metodologie Prezentare, studii de caz, lucrul in echipa, discutii, comentarii. 

Materiale necesare Roll-up, echipament de video proiectie. 

Evaluarea rezulta-
telor învățării 

Revizuire, evaluare 

Nivel EQF 5 

Detalii 
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Descriere generala 

Reamintim ceea ce am precizat in capitolul anterior: evaluarea nu poate fi efectuata de una 

singura; ea trebuie sa fie precedata de monitorizare, ceea ce implică stabilirea unor indicatori și 

standarde de performanță. Monitorizarea se va ocupa de aspectele care pot fi măsurate în timpul 

activității, în timp ce altele care se referă la impact, vor fi abordate prin evaluare. 

De fapt, acum este momentul pentru a evalua întreaga activitate WBL !!! 

                                               

Multi afirma ca metoda evaluarii este cea care dicteaza / primeaza în procesul de învatamânt, mult 

mai mult decat curriculum-ul în sine3! 

Evaluarea finala se organizeaza la sfârşitul fiecărei unitaţii/perioade de formare, conform 

programarii; ea poate consta in chestionare si activitati practice, in cadrul carora studentii sa poata 

sa isi prezinte competentele. Pentru fiecare unitate predata, evaluarea va consta în: 

- Evaluare orala / sau proiectul, care va acoperi cunostintele teoretice acumulate. 

Daca se alege varianta proiectului, fiecare student va prezenta un portofoliu, al cărui conţinut este 

reprezentat de materialele realizate (conform cerinţelor precizate pentru fiecare disciplină din 

cadrul programului de formare): eseuri, referate, recenzii, studii de caz, proiecte didactice, etc. 

Fiecare elev prezintă/sustine în faţa comisiei de evaluare una sau mai multe piese din portofoliu; 

membrii comisiei vor identifica, prin dialog cu fiecare elev, valoarea adăugată de programul de 

formare la dezvoltarea profesională a acestuia. 

                                                             
3 http://www.tvet.ro/Anexe/x/romassessment%20manual%20final_ram_rom.pdf 

http://www.tvet.ro/Anexe/x/romassessment%20manual%20final_ram_rom.pdf


   

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

e8
0

 

- Evaluare scrisa si demonstratie practica care sa acopere abilități practice și competențe. 

Evaluarea scrisa va include intrebari deschise, intrebari cu alegere multiplă, întrebări cu raspuns 

adevărat / fals si intrebari la care se alege raspunsul potrivit. 

Durata evaluării - examinarea, examenul oral și / sau proiectul pentru fiecare unitate este 

determinată în instrumentul de evaluare. 

Evaluarea finală se concretizează într-un calificativ, acesta fiind înregistrat în catalog, iar studentii 

care promovează programul de formare, primesc un atestat de formare continuă, care precizează 

numărul de credite obţinute şi competenţele dobândite. 

Recomandarea generala este ca metodele de evaluare care sunt aplicate, ar trebui sa se 

concentreze mai mult pe competente decat pe cunostintele asimilate! 

 

Selectati si elaborati instrumentele de evaluare 

 Ganditi-va la modul in care sunt formulate rezultatele pentru a identifica ce trebuie evaluat. 

 Daca verbul care descrie “ce ar trebui sa fie capabili sa faca elevii” implica efectuarea sau  

indeplinirea unui produs/unei activitati, dovezile care trebuie generate se refera la 

performanta. Ar trebui să observati elevii in timpul indeplinirii activitatii si/sau sa evaluati 

produsul respectivei activitati. Faptul ca stiu cum trebuie efectuata activitatea nu 

substituie capacitatea de a o indeplini. 

 Daca verbul se refera la “evaluarea cunostinţelor si a intelegerii”, intrebarile ar trebui sa: 

- confirme cunostintele si nivelul de intelegere ale studentilor dumneavoastra numai cand acestea 

nu sunt evidente din indeplinirea activitatii: 

- certifice dovezile studentilor dumneavoastra, solicitandu-le să explice anumite elemente ale 

dovezilor si/sau sa descrie procesul de producere a acestora; 

- evalueze eventualitatile in care nu ar fi practic sau prudent (din motive de siguranta) sa asteptati 

pana cand pot fi observate abilitatile sau activitatile. 

 Instrumentul de evaluare trebuie sa: 

- permita elevilor sa produca suficiente dovezi privind abilitatile, cunostintele si intelegerea pentru 

a asigura acoperirea rezultatelor; 

- genereze dovezi care pot fi masurate in conformitate cu cele prevazute; 

- integreze evaluarea cand este posibil, de exemplu prin combinarea evaluarii rezultatelor din 

cadrul unui modul sau al unei game de module, intr-o singura situatie sau scenariu de rezolvare a 
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unei probleme; 

- se asigure ca cerintele evaluarii corespund nivelului EQF pentru acel modul; 

- fie ales astfel incat sa utilizeze optim resursele disponibile; 

-  tina cont de eficacitatea, din punctul de vedere al costurilor, in privinta timpului personalului si al 

elevilor; 

- fie conceput astfel incat sa ajute toti evaluatorii sa ia decizii de evaluare credibile. 

Evaluarea are drept SCOP validarea, certificarea și conștientizarea nivelului de pregătire a elevilor, 

dar poate fi realizata si in alte scopuri, asa cum se vede in cele ilustrate mai jos: 

 

 
 

Si nu uitati: evaluarea în WBL trebuie sa o faceti separat, pentru formatori, studenti si companii! 

 

 

4.1. Evaluarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării  

4.1.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru Evaluarea studenților și 
abordarea problemelor de examinare, certificare și urmărire 
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Pentru a putea evalua, tu ca planificator VET trebuie sa te asiguri ca ai toate cunostintele necesare 

despre curs si despre evaluare in general, astfel incat sa: 

- intelegi procesul de invatare si rezultatele pe care doresti sa le obtii de la invatare prin acel curs; 

- intelegi contributia companiei gazda, pentru a sti cum sa efectuezi o evaluare cu companiile la 

evaluarea competențelor elevului, dar si cum si ce sa evaluezi la o companie; 

-  stapanesti instrumente de evaluare master, sa fii la curent cu noile diplome și certificări, sa 

stapanesti chestionarele pentru feedback; 

- poti elabora, aplica si interpreta instrumentele de evaluare; 

- sa ai abilitatea de a evalua cursul WBL, cu si despre: companie (evaluarea de la angajatori), elevi, 

traineri si alaturi de alte părți interesate implicate (de exemplu, biroul de muncă) si de a prezenta 

rezultatele obtinute. 

-  sa familiarizezi cursanții și a personalul educațional cu procedurile de a face vizibile 

competențele dobândite în mod informal 

 

4.1.2. Cunostinte si abilitati de evaluat  

 

Pentru student: 

Cunostintele teoretice corespund nivelului cerut de meseria pentru care s-a pregatit? 

Cunostintele practice sunt la nivelul cerut de locul de munca? 

Evaluează progresul cursanților în atingerea rezultatelor învățării 

 

Pentru Formator: 

1. Calitatea predării: 

a) modul de predare; inventivitate; atractivitate. 

b) gradul și modul în care studenții implicați în procesul educațional. 

 

C. Pentru Mentor și Companie: 

1. participarea și implicarea în procesul de învățare practică a elevilor; 
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2. disponibilitatea de a transmite elevilor cunoștințele lor; 

3. Compania este satisfăcută de activitatea studenților? El i-ar angaja a doua zi dacă ar fi nevoie? 

 

4.1.3. Ce documente trebuie completate  

 

Planificatorul VET trebuie sa posede instrumente care sa permita o evaluare obiectiva si efectiva a 

performantei obtinute de elevi. El este responsabil cu: 

- proiectarea instrumentelor de evaluare si aplicarea acestora; 

- dezvoltarea instrumentelor de evaluare.  

In concluzie TU, Planificatorul VET trebuie sa: 

- oferi cadrelor didactice VET / Formatorilor si Mentorilor, șabloane pentru evaluarea experienței 

WBL si a progreselor inregistrate in realizarea rezultatelor invatarii;  

- autorizezi autoevaluarea cursantului, oferidu-i instrumentele necesare evaluarii; 

 

Studentul WBL: 

1. Autoevaluare cu privire la intelegerea informatiilor (teoretice si practice) transmise. 

2. Raport evaluare cunostinte si abilitati practice capatate in urma cursului (completat de 

Planificatorul VET, pe baza fiselor de evaluare prezentate de Formator si Mentor). 

Formatorul. 

1. Fisa evaluare cunostinte teoretice Student WBL 

2. Fisa respectare planificare predare materie si modificari/corectii facute. 

3. Fisa prezentare Student 

Mentorul  

1. Fisa evaluare cunostinte practice Student WBL 

2. Fisa respectare planificare predare materie si modificari/corectii facute pe parcurs. 

3. Fisa prezentare Student 

Planificator VET 

1. Raport evaluare Formator: prezenta, mod predare, atractivitate, implicare Student 
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2. Raport evaluare mentor/Tutore: prezenta, norme SSM, mod de predare cunostinte 

practice, implicare student WBL. 

 
Ai cateva exemple de documente in capitolul “Instrumente de lucru” 
 

 

Studii de caz 

Cazul 1   

O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească muncitori pentru 

mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția este de a-i 

familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii despre o ocupație. Ești 

planificatorul invatamantului de formare profesional si trebuie să validați rezultatele studenților 

WBL. Ce evaluați? 

Sugestion. Brainstorming. Fiecare Cursant are dreptul la 2 interventii, cu propuneri. La final, se face 

un rezumat si se va complete un tabel cu propunerile viabile/corecte. 

 
 

Evaluare cursant 

 
Test 1. Alegeti variantele corecte de raspuns 
La finalul proiectului / cursului, pentru a cerifica rezultatele Studentului WBL, Planificatorul VET 
trebuie sa evalueze: 
a) respectarea programei de curs de catre Formator si Mentor 
b) prezenta la curs a Studentului  
c) daca Studentul a asimilat cunostintele teoretice 
d) daca are completate fisele de protectia muncii si PSI 
e) daca Studentul a asimilat cunostintele practice 
f) daca pe parcursul cursului, Compania a oferit conditiile necesare dezvoltarii abilitatilor practice 
d) daca Formatorul si Mentorul au colaborat pentru cresterea nivelului pregatirii Studentului WBL 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Evaluarea, validarea si certificarea caii WBL 

4.2.1. Cunostinte si abilitati necesare Planificatorului pentru Evaluarea si validarea intregii 

activitati WBL aleasa  
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Nu uita ca tu, Planificatorul VET trebuie sa elaborezi si aplici instrumentele de 

evaluare și sa interpretezi rezultatele invatarii. Asadar trebuie sa cunosti si sa 

gestionezi bine tehnicile de evaluare și procesare a datelor. 

De asemenea e nevoie sa aplici metode care combină auto-evaluarea si externă, 

pentru a analiza rezultatele învățării (și această cale / proiect de învățare). Si, 

extrem de important, sa implici toți factorii interesați în procesul de evaluare.  

4.2.2. Cunostinte si abilitati de evaluat. 

A. Pentru student: 

Evaluarea duratei stagiului 

Promovați autoevaluarea cursanților 

Analiza rezultatelor învățării și această cale / proiect de învățare 

B. Pentru Formator / Trainer: 

Cum priveste cursul pe ansamblu si ce imbunatatiri i-ar aduce acum, avand experienta acestui 

ciclu. 

C. Pentru Mentor si Companie: 

Performanța echipei de proiect / relația echipei de proiect / relația cu partenerii proiectului 

Care ar fi imbunatatirile pe care le-ar vedea el, pentru a face cursul mai productiv 

 

4.2.3. Ce documente trebuie completate? 

Student WBL: 

Fisa de autoevaluare cu privire la curs: durata, informatii teoretice si practice asimilate, relatia 

dintre ele, conditii. Ce modificari ar vedea necesare. 

Formator. 

Fisa evaluare curs. 

Mentor  

Fisa evaluare curs. 

Planificator VET 
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Raport evaluare curs, tinand cont de informatiile din rapoartele celor 3 parti implicate. 

Ai cateva exemple de documente in capitolul “Instrumente de lucru” 
 

Studii de caz 

Cazul 2:  O companie producătoare de acoperiș din tablă este interesată să pregătească 

muncitori pentru mașinile lor CNC. Din acest motiv gazduieste un curs de calificare, cu intenția 

este de a-i familiariza pe studenți cu piața muncii și de a cunoaște mai multe detalii despre o 

ocupație. Ești planificatorul invatamantului de formare profesional si trebuie sa evaluezi calea 

WBL. Detaliaza ce evaluezi pentru validarea partii teoretice si practice. 

Sugestie: Se lucreaza pe doua grupe: una pentru partea teoretica, cealalta pentru partea practica. 

La final fiecare grupa isi prezinta rezultatele muncii, ceilalti intervenind pentru amendarea 

greselilor si completari. Un tabel complet si corect se va completa la final. 

Evaluare cursant  

 

Test 1. Adevarat sau fals? 

Nr Afirmatia Adevarat Fals 

1 Pentru evaluarea cursului nu e nevoie de fisa de autoevaluare, fiind 

suficient testul final 

 x 

2 Compania/Mentorul are dreptul sa impuna modificari ale traseului 

invatarii 

x  

3 La evaluarea finala, singurul lucru care conteaza sunt abilitatile 

practice dovedite de Studentul WBL 

 x 

4 Pentru validarea caii de invatare, Planificatorul VET are nevoie de 

rapoarte/fise  de la toti 3 partenerii implicati 

x  

5 Certificarea finala tine cont de examenul final si intreaga evolutie a 

Studentului WBL de-a lungul proiectului 

x  

 

 

Concluzii  

 

Vă recomandăm să faceți un rezumat al problemelor abordate în această unitate, pentru a stabili 



   

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

e8
7

 

mai bine termenii învățați în timpul cursului. Toate informațiile prezentate în fiecare subunitate vor 

fi analizate. 

Chestionar evaluare finala cursant unit 4  

 

Citiți următoarele declarații referitoare la evaluarea, validarea și certificarea finală WBL? 

 

Corect sau greșit? 

Răspundeți la următoarele 30 de întrebări, alegând Adevărat sau Fals. Fiecare răspuns corect = 0,5 

puncte. 

Afirmatii referitoare la evaluarea, validarea și certificarea finală WBL Adevarat Fals 

Evaluarea inițială este importantă pentru a stabili un plan individual de 

dezvoltare cu elevul WBL 

X  

Durata evaluării - examinare, examen oral și / sau proiect pentru fiecare 

unitate este mai mică de 15 min 

 X 

Instruirea WBL depinde de diferența de vârstă și de pregătirea individuală 

Nivelul de educație, iar evaluarea trebuie făcută în consecință 

 X 

Planificatorul VET promovează autoevaluarea urmată sistematic de 

supravegherea promotorului și implică toate părțile interesate în procesul de 

evaluare 

X  

Planificatorul VET analizează procedurile și rapoartele interne ale companiei 

pentru a evalua procesul de învățare și atingerea rezultatelor învățării 

 X 

Monitorizarea se va ocupa de aspectele care pot fi măsurate în timpul 

activității, în timp ce altele care se referă la impact, vor fi abordate prin 

evaluare. 

 

X 

 

 

Validarea Companiei are rolul de a consolida participarea antreprenorilor la 

procesul de instruire. 

 X 

Planificatorul VET este responsabil pentru elaborarea, aplicarea și 

interpretarea instrumentelor de evaluare / evaluare 

X  

Instrumentul de evaluare trebuie să fie proiectat pentru a ajuta toți 

evaluatorii să ia decizii de evaluare credibile 

X  
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Instrumentul de evaluare trebuie să țină seama de eficiență, din punct de 

vedere al costurilor, în ceea ce privește timpul personalului și al studenților. 

X  

Fiecare dintre părțile implicate în proiect își pregătește instrumentele de 

evaluare. 

 X 

Certificarea competentelor va permite studenților WBL să obțină certificate 

de competență profesională  

 X 

În cazul metodologiilor pedagogice WBL, ca excepție de la regula de bază, nu 

avem nevoie de un chestionar de evaluare inițială la începutul cursurilor. 

 

X 

 

 

În plus față de evaluarea sumativă, folosesc tot mai mult metode de evaluare 

formativă: asta înseamnă, sa permiti personalului educațional și cursanților 

să identifice competențe suplimentare care vor fi dobândite pe baza 

determinării competențelor deja dobândite și, astfel, sa optimizezi procesul 

de învățare 

 

x 

 

 

Rolul evaluării finale este să urmaresti dacă lecțiile pe care le-ai pregătit sunt 

predate corespunzător, dacă metoda de predare este eficientă și ajută 

evoluția elevului către atingerea scopului. 

 x 

Pentru rezultate bune, trebuie să aplicați metode care combină auto-

evaluarea cu evaluarea externă. 

X  

Singura metodă acceptată o reprezinta interviurile individuale, pentru a 

evalua dezvoltarea procesului de învățare la locul de muncă 

 X 

Aplicați testul pentru a evalua satisfacția cursanților cu privire la rezultatele 

competențelor de lucru dobândite 

X  

Formatorul proiectează instrumentele necesare autoevaluării  X 

Planificatorul VET oferă certificarea finală luând în considerare doar 

examenul final 

 X 
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II.5. Crearea de rețele cu părțile interesate responsabile. 

Planul de lecție: 
Unit 5: Colaborarea în rețea cu părțile interesate 

 
(3 hours = 180 min) 

Conținut principal 

 
5.1. Organizarea și gestionarea alaturi de diferitele părți implicate în 

activitățile WBL și relațiile acestora 

Introducere: (30 min) 
1. Care sunt părțile interesate din WBL? 

 
Activitati principale: (120 min) 

2. Cum să gestionați un grup de părți interesate și cum să comunicați cu 
aceștia? (35 min) 

3. Identificarea părților interesate (25 min) 
4. Organizarea și gestionarea activităților WBL în cooperare cu părțile 

interesate (25 min) 
5. Finantarea (15 min) 
6. Sustenabilitatea retelei WBL (20 min) 

 
Concluzie (15 min) 
Evaluare (15 min) 
 

Grup Tinta 

 
Formatori ai Planificatorilor VET și Planificatorii VET 
 

Cerinte initiale 
 
Experiență ca formator 
 

Durata 
 
3 ore de pregătire în clasă 
 

Metodologie 
 
Prezentări, studii de caz, lucru în grup, discuții, reflecție 
 

Materiale 
necesare 

 
Computer, Internet, Beamer, Flipchart, pixuri, hârtie colorată 
 

Evaluarea rezulta-
telor învățării 

 
Revizuire, evaluare 
 

Nivel EQF 5 

 
Detailii:  
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Există un e-curs care acoperă subiectele, care poate fi folosit ori de câte ori se considera ca ar 
putea fi adecvat. 
Formatorul poate solicita stagiarilor să utilizeze exerciții sau instrumente selectate în versiunea 
digitală. 
Stagiarii îl pot folosi pentru a lucra la subiectele din afara sălii de clasă (de exemplu, teme pentru 
acasă, pregătire etc.) 

 
 
Descriere generala 
 
Această unitate este destinată noilor Planificatori VET prin WBL, precum și profesioniștilor cu 
experiență care ar dori să își dezvolte competențele în domeniu. 
  
Partea de introducere este dedicată sensibilizării persoanelor care ar putea fi implicate ca parti 
interesate în planificarea VET pentru activitățile WBL. În orice caz, grupul special de părți interesate 
pentru fiecare activitate WBL poate varia; cu toate acestea, planificatorul Vet trebuie să înțeleaga 
foarte clar, care persoane sau organizații pot fi implicate. Este motivul pentru care o sarcină 
principală pentru planificatorul VET în WBL este sa faca activitățile WBL cat mai cunoscute și sa 
faca toate părțile interesate să vadă oportunitățile viitoare pe care le-ar putea obține dintr-o astfel 
de experiență. 
 
Coordonarea diferitelor părți interesate într-o anumită perioadă (de proiect) este considerată 
similară cu gestionarea unui grup. Din acest motiv, anumite cunoștințe teoretice și practice, 
competențe și abilitati sunt necesare pentru a avea succes, iar acestea sunt instruite cu această 
unitate de curs VEPA. 
Următoarea parte a unității se va concentra pe identificarea părților interesate. Cum pot fi găsite  
contacte relevante într-o regiune? Ce canale de comunicare sunt adecvate și urmează să fie 
utilizate cu părțile interesate. 
 
De îndată ce rețeaua (sau grupul) este formata, o serie de activități urmează să fie planificate în 
cooperare cu aceasta. Care sunt elementele de bază ale organizării și gestionării împreună a 
activităților WBL? 
O altă parte crucială a activităților planificatorului VET atunci când organizează experiențe WBL 
pentru cursanți este găsirea de opțiuni de finanțare adecvate. Si este de asemenea foarte 
importantă implicarea rețelei de părți interesate în această activitate. 
 
 
Nu în ultimul rând, aceasta unitate este destinată să dezvolte o înțelegere mai profundă a 
sustenabilității în cooperare. Nu este suficient să formați și să gestionați un grup - scopul 
relaționării este de a menține contactul pentru o cooperare pe termen lung, de a dezvolta relația 
reciprocă și de a promova împreună succesul activităților WBL. 
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Introducere (30 min) - Care sunt părțile interesate din WBL? 

 

În modulele anterioare, formatorul și cursanții au lucrat deja la subiectul planificării activităților 

WBL. Putem presupune deci că sunt destul de familiarizați cu termenii tehnici ai temei WBL. 

Această secțiune a cursului este dedicată explicit rețelelor cu toți actorii relevanți. 

Întrebarea principală „Care sunt părțile interesate din WBL?” este prezentat pe beamer sau scrisa 

pe flipchart. 

 

Studiu de caz 5 - 0:  

O școală gimnazială va începe să ofere elevilor locuri de muncă de o săptămână, la începutul 

ultimului an de studii. Intenția este de a-i familiariza cu piața muncii și de a-I face sa cunoasca 

mai multe detalii despre meserie. Tu ești planificatorul școlii. 

Începeți să vă gândiți la rețeaua părților interesate implicate, pe care va trebui să le contactați și 

să cooperați și la modul în care acestea sunt legate între ele. 

(Opțiune: Copiați și imprimați studiul de caz pentru studenți) 

 

Munca in echipa 

Formatorul va cere stagiarilor să lucreze în perechi. Ei primesc o bucată mare de hârtie și li se cere 

să creeze o diagramă care să arate părțile interesate relevante, precum și relațiile lor între ele. (10 

min). Fiecare grup prezintă rezultatele lor intregii clase. Toate lucrările vor fi afișate și discutate în 

clasă (10 min). Elevii vor primi Instrumentul 5-0 și își vor completa concluziile (5 min) 

Formatorul va rezuma rezultatele. (5 min) 

(Folosind instrumentul 5-0 T, vă rugăm să-i dati o sugestie Formatorului. Numărul și relevanța 

părților interesate ar putea depinde de context (de exemplu, țară, regiune, industrie.)) 

 

Optional:  

Stagiarii pot utiliza instrumentul 5-2 și pot completa numele potențialelor părți interesate din 

regiunea lor. 
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Principalele activități: 1. Cum să gestionați un grup de părți interesate și să comunicați cu 

acestea? (35 min) 

Inca din introducere, a devenit clar că există o varietate de părți interesate, având în vedere fondul 

lor, obiectivele și beneficiile în procesul WBL. Pentru a gestiona acest grup spre scopul comun al 

unei activități WBL de succes, este necesar să invatati mai multe despre grupuri, dinamica grupului 

și comunicare. Deși părțile interesate în planificarea și organizarea activităților WBL în multe cazuri 

nu vor forma un grup fizic, ele vor fi angajate în scopul comun al unei experiențe WBL de succes - 

asta îi face să reacționeze ca un grup cu toate dinamicile de grup implicate.  

Trainerul va arăta următorul videoclip. Se presupune că majoritatea viitorilor planificatori VET 

(nivelul 5 EQF) vorbesc bine limba engleză, dacă nu, vor primi mesajul de bază din desenul animat.  

https://www.youtube.com/watch?v=U0zOqSRzR-s  

 
Instructorul va discuta videoclipul cu elevii. 

Acestia vor colecta pe un flipchart, feedback-ul cu privire la: 

Cum se dezvoltă grupul? Ce faze ar putea fi descoperite? 

Apoi urmează ca rezultatele sa fie comparate cu modelul clasic inventat de Bruce W. Tuckman: 

1. Formarea: 
Membrii grupului nu formează încă un grup. Nu sunt siguri de rolurile lor, este 
nevoie de definirea sarcinilor și crearea încrederii. Suportul activ al coordonatorului 
(în acest caz, planificatorul VET pentru WBL) este util. 

2. Furtuna: 
Majoritatea grupurilor trec printr-o etapă de conflict după faza inițială. Rolul și 
responsabilitățile, sarcinile și normele pot fi toate provocatoare. De obicei, conduce 
la formularea unor obiective, proceduri și norme mai realiste. 

3. Normarea muncii: 
Normele de bază și modelele de lucru sunt stabilite în cadrul grupului. Un anumit 
angajament începe să se formeze pe măsură ce grupul devine din ce în ce mai mult 
“un monolit”. 

4. Executia: 
Grupul acționează ca o echipă și executa la un nivel ridicat - în cazul în care fazele 
anterioare au fost finalizate cu succes. Este important să rețineți obiectivele 
generale, să sprijinim toți membrii grupului și să evaluăm progresul. 

5. Retragerea / suspendarea: 
Tuckman a dezvoltat această a cincea etapă numită "retragere" mai târziu decât 
celelalte patru etape. Această etapă finală implică dezangajarea relațiilor dintre 
membrii echipei și o scurtă perioadă de recunoaștere pentru realizările echipei. 
Coordonatorul ar trebui, de asemenea, să sprijine membrii în mod activ în această 
fază. 

Sursa: https://www.die-bonn.de/wb/2015-gruppendynamik-01.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=U0zOqSRzR-s
https://www.die-bonn.de/wb/2015-gruppendynamik-01.pdf
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Munca in echipa: 

Elevii sunt rugați să puna in corespondenta următoarele 15 întrebări cu cele 5 faze Tuckman. Vă 

rugăm să amestecați ordinea celor 15 întrebări (acestea sunt afișate corect aici pentru formator): 

Formarea 
• De ce sunt aici? 
• Cine e cine? 
• Care este sarcina noastra? 
 

Furtuna 
• Exista un lider? 
• Care este rolul meu? 
• Cum vom lucra impreuna? 
 

Normare 
• Sunt definite lucrurile? 
• Exista un plan? 
• Exista respect reciproc? 

 
 
Executia 

• Ne va placea sa lucram impreuna? 
• Ne vom indeplini sarcinile? 
• Sunt evaluate activitatile? 
 

Suspendarea 
• A fost experienta de succes? 
• Există provocări viitoare pentru a face față împreună? 
• Am gasit contacte de retea noi? 

 

 

Discutie de grup:  

Elevii se vor gândi din nou la videoclip și vor reflecta asupra: 

- Care sunt avantajele și dezavantajele de a lucra ca grup, în funcție de aspectele motivației 
pentru activitățile WBL, cunoștințe/competențe, creativitate și crearea de rețele? Este 
coordonatorul (în acest caz Planificatorul VET pentru WBL) în măsură să încurajeze 
cooperarea fructuoasă în direcția obiectivului general? 
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Dezvoltati in clasa: 

(Opțional: Afirmatiile de mai jos pot fi tipărite, iar elevii vor trebui să le plaseze la locul potrivit) 

 

Subiect Avantaje Dezavantaje 
Suportul 

coordonatorului 

Motivarea 

pentru 

subiectele 

WBL 

Lucrul împreună 

pentru un scop 

comun poate 

crește motivația. 

Coordonarea dintre 

membrii grupului necesită 

eforturi administrative 

care ar putea fi frustrante, 

deoarece acest timp nu 

este dedicat scopului. 

Oferirea unei structuri 

clare, schimbul sarcinilor 

și instrucțiunilor va 

minimiza problemele 

administrative și va 

susține motivația. 

Cunoștințe, 

abilități și 

competențe 

Suma și varietatea 

de cunoștințe, 

abilități și 

competențe ale 

unui grup sunt 

superioare celor ale 

unui individ. 

În cazul în care 

cunoștințele, abilitățile și 

competențele sunt 

împărtășite inegal între 

membrii grupului, unii 

dintre ei ar putea simți că 

au mai mult volum de 

muncă decât alții. 

Coordonatorul ar trebui 

să încerce să echilibreze 

volumul de muncă și / 

sau să evidențieze cine a 

contribuit substanțial la 

rezultate. 

Creativitatea 

Punctul de vedere 

și contextul diferit 

al membrilor 

grupului vor ajuta 

la dezvoltarea de 

idei și soluții 

creative. 

Există riscul de agende 

ascunse ale membrilor 

unui singur grup și / sau 

de a pierde din vedere 

obiectivul general, ca 

urmare a prea multor idei 

creative. 

Moderarea și 

structurarea proceselor 

de lucru și a elementelor 

creative. 

Retele 

Există un schimb de 

experiență și 

contacte și șansa 

de a stabili o rețea. 

 A pierde din vedere 

obiectivul principal ca 

urmare a comunicării pe 

alte subiecte. 

Moderarea și structu-

rarea proceselor de 

lucru, concentrandu-vă 

pe subiect. 

 

 

Mai mult, este important de menționat că într-un grup există mai multe relații nu numai cu 

coordonatorul grupului, ci și între membrii grupului. Formarea unui grup (a părților interesate) 

pentru un scop comun este un proces care durează ceva timp. 
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Discutii in grup: 

Ce canale de comunicare ați considera adecvate pentru a fi stabilite cu grupul de părți interesate? 

Distingeți între comunicarea față în față, comunicarea orală, comunicarea scrisă, comunicarea de 

grup, colaborarea de grup. Explicați avantajele și funcțiile fiecareia. 

Sfaturi pentru Trainer: 

Comunicarea fata in fata: 

- Intalniri 
- Conferinte 
- Evenimente 

Comunicarea orala: 

- La telefon 
- Skype 

Comunicarea scrisa: 

- Email 
- Fax 
- Scrisoare 

Comunicarea de grup: 

- Mesaje instant (e.g. WhatsApp) 
- Skype 
- Conferinte telefonice 
- Social Media (e.g. Facebook) 

Colaborarea de grup: 

- Google Drive 
- Basecamp 
- Trello 
- Dropbox 

 

Prin intermediul comunicării față în față (întâlniri, conferințe etc.) sau al comunicării virtuale (skype 

etc.), membrii grupului/părțile interesate se cunosc reciproc și își găsesc rolurile în grup. 

Interacțiunea este un element cheie de comunicare, dar cu toate acestea, prin comunicarea 

virtuală ar putea fi limitata/ingreunata, din cauza lipsei limbajului corpului și expresiei faciale. 

Dar cum să transferi acest fundal teoretic la activitatea practică, in calitatea ta de Planificator VET 

pentru activitățile WBL? Cum sa gestionezi acest grup de părți interesate? 

Introduceți potențialele contacte regionale în Instrumentul 5-1 Șablon de contacte de rețea cu 

date relevante. 
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Activități principale: 2. Atragerea părților interesate (25 min) 

În lumea digitală modernă, o cercetare pentru (noi) părți interesate va începe pe internet. Totusi, 

se poate face acest lucru în mod eficient? 

Formatorul va întreba cursantii despre experiența lor în a face cercetari pe internet. Știu ceva 

trucuri de bază, despre cum pot crește funcțiile de căutare și filtrare pe Google? Colectați-le pe un 

flipchart: 

 
Cateva exemple: 

1. Filtrați rezultatele căutării în funcție de tipul de informații (toate, imagini, știri etc.) 
2. Folosiți modul de căutare avansat în Google https://www.google.com/advanced_search  
3. Utilizați „…” Sunt afișate doar descoperirile cu expresia exactă menționată 
4. Utilizați “+” Vor apărea doar site-uri web care conțin ambii termeni. 
5. Utilizare conexă: URL-ul va afișa site-uri web similare cu cea a adresei URL 

 
Munca individuala (5 min) 

Cazul 5-2 

O școală gimnazială va începe să ofere locuri de muncă de o săptămână pentru elevi, la începutul 

anului final. Intenția este de a-i familiariza cu piața muncii și de a-I face sa cunoasca mai multe 

detalii. Tu ești planificatorul școlii. 

Începeți să vă gândiți la o rețea de parteneri concreti din regiunea dumneavoastră, pe care va 

trebui să-i contactați și să cooperați. Consultați lista de bază a părților interesate din studiul de 

caz 1 și începeți cu găsirea contactelor adecvate în regiunea dumneavoastră - gândiți-vă la ce 

informații să colectați și să le stocați și să le gestionați. 

(Optional:Printeaza studiul de caz) 

Discutie de grup:  

Rezultatele vor fi prezentate în grup și discutate în vederea avantajelor și dezavantajelor. 

 

Sugesti/sfaturi pentru formator:  

Listă persoane de contact/persoane de contact Outlook; Excel-File, WhatApp Group, Facebook, 

Basecamp etc. 

Instrumentul 5-2 care poate fi prezentat este valoros în particular, în special în cazul în care există 

un număr mai mare de elevi WBL care desfasoara activitățile lor în diferite companii și / sau diverse 

departamente de companii. El e ca o copertă care arată contactele relevante pentru acest caz 

https://www.google.com/advanced_search
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special al elevului WBL. 

Cum să vă adresați noilor părți interesate? 

Formatorul afișează părțile interesate nou descoperite pe ecran sau pe flipchart.  

Discutați în clasă:  

Discutați despre modul în care aceste părți interesate ar putea fi contactate pentru prima dată (de 

exemplu, scrisoare, e-mail, apel telefonic, invitație pentru un eveniment școlar legat de WBL, 

solicitați programare la sediul lor). Prima persoană de contact va fi cea cu care veți lucra atunci 

când vine vorba de activitățile WBL? 

Muncă în echipa:  

Fiecare grup se va gândi la una sau două dintre părțile interesate potențiale. Care sunt beneficiile 

unor astfel de activități WBL pentru aceste părți interesate? Care ar putea fi mesajul cheie pentru a 

le atrage pentru noua abordare într-un prim contact? Ar avea nevoie de mai multe informații (de 

exemplu, prospect, informații juridice, informații de bază "Ce este WBL?") 

Unele sugestii pentru formator pentru comunicarea în e-mail de succes: 

- Trimiteți e-mail persoanei de contact relevante (evitați doar să utilizați "contactați-ne" sau adresa 

de e-mail generală a unei companii) 

- Utilizați specifice "ref" - de asemenea, pentru a evita ca mesajul să fie identificat ca un spam mail 

- Reducerea numărului de CC 

- Respectați protecția datelor (de exemplu, nu publicați alte contacte de e-mail externe la o 

corespondență) 

- Reducerea numărului și volumului de atașamente 

- Consultați atașările din text 

- Utilizați un limbaj de afaceri adecvat, așa cum ați face într-o scrisoare 

- Utilizarea unui titlu politicos, formal și adresa salutară 

- Utilizați semnătura de e-mail cu datele de contact 

- Respectați ortografia corectă și punctuația 

- Transmiteti comunicarea scurta, condensata, precisa.. 

- Evitați abrevierile sau termenii tehnici specifici care pot fi necunoscuți destinatarului 

 

Muncă individuală:  

Cursanții sunt rugați să creeze un prim e-mail de contact pe care l-ar trimite unei potențiale 

viitoare companii VET pentru stagii de cursanți WBL. Gândește-te la atașament. 

Optional: 

Măriți lista de contacte cu părțile interesate relevante dincolo de nivel local/regional. Gândiți-vă la 
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părțile interesate naționale, precum și la cele europene (de exemplu, în ceea ce privește 

mobilitățile) 

Principalele activități: 3. Organizarea și gestionarea activităților WBL în cooperare cu părțile 

interesate (25 min) 

 
 
Odată ce rețeaua părților interesate este stabilită, este important să se găsească modalități de a 
organiza și gestiona cat mai eficient activitățile WBL, în cooperare cu toate părțile interesate. 
 
Chiar dacă părțile interesate sunt adesea contactate individual, se recomanda organizarea din din 
când în când a unei reuniuni, pentru a reuni grupul. Care sunt caracteristicile de lucru în grup 
eficiente? 
 
Muncă în perechi:  
Gasește câteva caracteristici  
 
(Opțional: Formatorul oferă declarații mixte (a se vedea sugestiile de mai jos) și cursanții încearcă 
să le aloce corect) 
 
 
Sugestii pentru Formator:  
 
Lucru eficient în grup 

o Atmosferă informală, relaxată 
o Multă discuție relevantă cu un grad înalt de participare 
o Sarcina sau obiectivul grupului înțeles clar și obținut angajamentul față de acesta  
o Membrii se ascultă unul pe altul 
o Conflictul nu este evitat, ci adus la vedere și tratat în mod constructiv 
o Majoritatea deciziilor sunt luate prin consens general cu un vot formal 
o Ideile sunt exprimate liber și deschis 
o Conducerea nu este întotdeauna la președintele, ci tinde să fie împărtita, după caz 

Munca în grup ineficientă 
 

o Atmosferă plictisită sau tensionată 
o Discuție dominată de una sau două persoane și adesea irelevantă 
o Nu există un obiectiv comun clar 
o Membrii care nu se ascultă unul pe altul 
o Conflictul este fie evitat, fie este permis să se dezvolte într-un război deschis 
o Majoritățile simple sunt considerate ca o bază suficientă pentru deciziile de grup, pe care 

minoritatea trebuie să le accepte 
o Sentimentele personale și criticile sunt păstrate ascunse și conducerea stanjenitoare este 

asigurată de președinte 
o Grupul evită orice discuție despre propriul comportament 
 
(adaptat în conformitate cu Mc Gregor 1960) 



   

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

e9
9

 

 
 
 
Cum să moderezi o discuție? 
În calitate de moderator al unui grup, trebuie să eliminați conflictele, să creșteți creativitatea 
participanților și să le puneți în comun energiile. Pe scurt, trebuie să vă asigurați că veți obține un 
rezultat bun rapid și eficient. Moderatorul va încuraja activitatea tuturor membrilor grupului - dar 
nu va da el celorlalti sarcini de lucru. 
 
Muncă in perechi: 
Gândiți-vă la DA-uri și NU-uri ale unui moderator într-o întâlnire de grup. 

 
 

Sugestii pentru formator: 

• Urează bun venit tuturor participanților la întâlnire 

• Introducerea de noi membri sau experți ai grupului 

• Fii scurt, dar politicos - timpul înseamnă bani pentru toți participanții 

• Oferiți o descriere scurtă și precisă a temei reuniunii. Dacă este mai complex, împărțiți-l în sub-

întrebări. 

• Vizualizați agenda / subiectele (de exemplu, flipchart, prezentare, agendă tipărită, puncte de 

prezentare) 

• Participanții se află într-o poziție similară de pornire și rolul dvs. de moderator este stabilit 

• Asigurați-vă că lucrurile sunt bune și corecte. 

• Împiedicați indivizii să se arate specialist, în timp ce îi distanteaza pe ceilalți. Ați putea cere 

feedback de la alții. 

• Rămâneți să discutați un subiect, dacă este necesar, scrieți alte subiecte pentru a le discuta mai 

târziu 

• În cazul în care unele comentarii sunt prea tehnice sau prea solicitate, ceilalți participanți nu vor 

înțelege pe deplin. Puneți întrebări pentru a da explicații. 

• Într-o discuție fructuoasă, moderatorul este capabil să-și minimizeze implicarea activă 

• Ca moderator, ar trebui să rămâi neutru. Lasă întrebări și discuții grupului. 

 
 
Cum să eviți sau să rezolvi conflictele din grup? 
 
Perturbarea în clasă: 
Care sunt motivele posibile ale conflictelor dintr-un grup? 
 
Sfaturi pentru formator: 
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• Orice fel de modificări sau inovații pot produce discuții sau conflicte 

• Ierarhii sau dependențele formale și informale 

• Administrare complexă, echipament ineficient, lipsă de finanțare 

• „Agende” diferite față de subiectul discutat (de exemplu, incluziunea socială versus profitul in 

afaceri) 

• Personalități și temperamente diferite 

• Neînțelegeri, diferențe culturale, probleme de limbă 

 

 
Muncă în echipa:  

Din cele șase motive pentru conflictele de mai sus - alegeți unul și gândiți-vă la un studiu de caz 

(potențial) din experiența dvs. de lucru ca planificator VET pentru WBL. Analizați conflictul 

respectiv. Cum ați putea preveni sau dezamorsa conflictul? 

Sfaturi pentru formator: 
Analizează conflictul: 
 
• Cine este exact implicat? Există oameni în fundal care pot influența conflictul? 
• Care este problema de bază a conflictului, nu neapărat problema discutată? 
• Ce s-a întâmplat până acum? 
• Care sunt opiniile părților aflate în conflict? 
 
 
Preveniti conflictul: 
 
• Cultivarea unei atitudini positive, care sa permita să se vorbească deschis despre greșeli 
• Un ton corect, în general prietenos și bine înțeles. 
• Disponibilitatea de a face compromisuri și disponibilitatea de a comunica 
• Pastrati-va obiectiv și profesionist în orice etapă a conflictului 
• Actionati imediat ce apar primele neînțelegeri sau situații dificile pentru a clarifica situația 
 
Reduceti conflictul: 
 
• Clarificați pozițiile și punctele de vedere 

• Carificați obiectivele generale 

• Dezvoltati soluții și compromisuri negociabile 

• Toți (!) participanții trebuie sa fie de acord asupra unui compromis 

• Analizați conflictul și rezultatele acestuia (ex post) pentru a preveni conflictele viitoare 

 
 

Responsabilitățile fiecărui partener din rețea 

Pentru a evita conflictele initiale, este important să se definească inca de la inceput 

responsabilitățile, cu toți partenerii. Planificatorul Vet va fi responsabil să elaboreze o primă 
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prezentare generală care va fi discutată cu toate părțile interesate. 

 

 

Muncă individuală: 

Cazul 5-3 

O școală secundară va începe să ofere studenților un plasament de muncă de o săptămână la 

începutul anului final. Intenția este de a-i familiariza cu piața muncii și pentru a-I face pe acestia 

sa cunoasca mai multe detalii despre o ocupație. Sunteți planificatorul școlilor profesionale. 

Pregătitii prima întâlnire care reunește părțile interesate. Prin urmare, redactați un document 

care listează sarcinile și responsabilitățile fiecărei părți implicate, care vor fi discutate și agreate 

cu toate părțile interesate. 

 
 
Discutie: 
Rezultatele vor fi prezentate și discutate în clasă.  
 
 
Optional: 
Pentru a clasifica rezultatele sau a avea câteva prime idei, instructorul poate împărtăși 
Instrumentul 5-3 cu elevii pentru a completa rezultatele. 
 

Activități principale: 4. Finanțare (15 min) 

 

O activitate WBL este o valoare adăugată la CV-ul cursanților. Cu toate acestea, experiența WBL 
poate fi legată de costuri (suplimentare) care trebuie acoperite. 
 
 
Cazul 5-4 

O școală gimnazială va începe să ofere locuri de muncă de o săptămână pentru elevi la începutul 

anului trecut. Intenția este de a-i familiariza cu piața muncii și de a-I face sa cunoasca mai multe 

detalii despre acea meserie. Tu ești planificatorul școlii. 

Studenții vor lucra în companii care se află în regiunea dumneavoastră. Gândiți-vă la orice costuri 
(suplimentare) care ar putea fi legate de acest lucru și care sunt opțiunile de finanțare pentru 
aceste costuri. 
 
 
Discutie in clasa:  
Sugestii pentru formator: consultați Instrumentul 5-4 
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Activități principale: 5. Sustenabilitatea rețelei WBL (10 min) 

 
 
Odată ce se înființează o rețea de părți interesate WBL, este esențial să se asigure că toate părțile 
interesate sunt angajate în scopul comun nu numai în vederea activității WBL în desfășurare, ci și 
pentru o cooperare viitoare. 
 
Se asigură un dialog structurat și continuu, precum și o cooperare sistematică cu activitățile 
menționate în această unitate (de exemplu, reuniuni, e-mailuri etc.). Pentru a disemina activitățile 
anterioare de succes părților interesate WBL și altor părți interesate, în special viitoarelor părți 
interesate ale WBL, se recomandă publicarea informațiilor. 
 
 
Cazul 5-5 

O școală gimnazială a oferit stagii de muncă de o săptămână pentru elevi la începutul ultimului 

an. Intentia a fost de a-i familiariza cu piața muncii și de a le permite astfel o cunoaștere mai în 

detaliu a meseriei. Tu ești planificatorul VET al școlii. 

Gândiți-vă la orice activități care vor contribui la diseminarea experienței pozitive și la atragerea 

viitoarelor părți interesate wbl. În același timp, enumerați canalele de comunicare relevante 

pentru publicarea acestor informații. 

 (Opțional: Tipăriți și distribuiți Studiul de caz) 

Brainstorming în clasă, moderat de către formator. 

Sugestii pentru formator: a se vedea Instrumentul 5-5 

 

Concluzii (15 min) 

 

Vă recomandăm să faceți un rezumat al problemelor abordate în această unitate, pentru a stabili 

mai bine termenii învățați în timpul cursului. În acest fel, informațiile prezentate în fiecare 

subunitate vor fi revizuite. 

Vă rugăm să luați în considerare și „Profilul de competență VEPA al planificatorului VET” care 

prezintă rezultatele învățării pentru fiecare unitate. 
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Evaluare (15 min) 

Unit 5: Evaluarea 

A) Răspundeți la întrebările următoare cu ADEVARAT sau FALS 

1. Învățarea bazată pe muncă în educație și formare profesională ar putea implica: ucenici 

(educație profesională dublă) și formare profesională bazată pe școală, cu faze de 

învățare la locul de muncă sau WBL la școli. 

(ADEVĂRAT) 

2. Formarea, Furtuna, Executia, Normarea, Dezangajarea, sunt cele cinci etape ale 

dezvoltării grupului Tuckman în ordine corectă 

(FALS) 

3. Intr-o rețea WBL sunt patru avantaje ale lucrului ca grup: 

• Suma și varietatea de cunoștințe, abilități și competențe ale unui grup sunt superioare 

celor individuale 

• Există un schimb de experiențe și contacte și astfel o șansa de a stabili o rețea 

• Lucrul împreună pentru un scop comun poate reduce motivația 

• Punctele de vedere și contextul diferit al membrilor grupului vor ajuta la dezvoltarea de 

idei și soluții creative. 

(FALS) 

B) Selectați un singur răspuns la fiecare intrebare, care NU este o responsabilitate 

corectă a părții menționate implicate în WBL. 

1. Elevul WBL are responsabilitatea: 

• Să fie punctual la locul de muncă 

• Sa respecte regulile interne ale companiei WBL (de exemplu, în caz de securitate, 

administrare etc.) 

• Sa respecte regulile de protecție a datelor și sa păstreze informațiilor confidențiale 

interne 

• Sa informeze compania și planificatorul VET în caz de boală 

• Să lucreze conștiincios și precis, să foloseasca atent toate articolele. 

• Asigurarea siguranței la locul de muncă 

• Să acționeze ca membru al echipei 

                   2. Planificatorul VET care organizează activitatea WBL este responsabil: 

• Planificarea opțiunilor WBL fezabile pentru cursanți, tinand cont de vârstă, condiție 
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fizică, restricții fizice etc. 

• Să acționeze ca persoană de contact / punct de referință pentru toți actorii implicați în 

activitatea WBL 

• Cu urmarirea instrucțiunilor formatorilor interni din companie 

• Planificați, gestionați și monitorizați buna organizare a activității WBL, inclusiv 

pregătirea și monitorizarea, acasă și în străinătate (în cazul mobilităților către alte țări) 

• Pentru a rezolva orice probleme care pot apărea în legătură cu activitatea WBL 

• Cu evaluarea elevilor WBL înainte și după activitatea WBL 

• Evaluarea companiei WBL, în vederea adecvării și adecvării acestora ca companie 

gazdă pentru activitatea WBL 

• Evaluarea experienței WBL cu toate părțile interesate 
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II.6. Îmbunătățirea experienței WBL 

Planul de lecție: 
Unit 6: Îmbunătățirea experienței WBL 

 
(3 hours = 180 min) 

Continut principal 

 
6.1.Procesul de îmbunătățire continuă – Asigurarea și îmbunătățirea 

calității programelor WBL aflate in derulare 

Introducere: (15 min) 
0. Asigurarea și îmbunătățirea calității programelor WBL in derulare 

 

Activitati principale (70 min) 

1. Învățarea pe tot parcursul vieții în lumea muncii de astăzi 
2. Asigurarea și îmbunătățirea calității programelor WBL prin validarea 
competențelor cursanților 
3. Noi provocări în ceea ce privește piața forței de muncă 
 
 
6.2: Lărgirea oportunităților / activităților WBL - Dezvoltarea de idei noi 
dincolo de activitățile WBL stabilite (100 min) 
Introducere (15 min) 

1. Dezvoltarea de idei noi dincolo de activitățile WBL stabilite 
 

Activitati principale: (70 min) 
1. Instrumente europene de corelare a competențelor 
2. Locuri de muncă viitoare, nevoi profesionale și evoluții sociale 
3. Pune idei în acțiune în WBL 

 
Evaluare (10 min) 
 
 

Grup Tinta Formatori ai planificatorilor VET și Planificatorii VET 

Cerinte initiale Experiență ca trainer 

Durata 3 ore în clasă 

Metodologie Prezentări, studii de caz, muncă de grup, discuții, reflecție 

Materiale necesare Computer, Internet, Beamer, Flipchart, Pixuri, Hârtie colorată 

Evaluarea rezultetelor 
invatarii 

Revizuire, Evaluare 

Nivel EQF 5 
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Detalii: 
 
Există un e-curs care acoperă subiectele, si care poate fi utilizat ori de câte ori este adecvat 
Formatorul poate solicita stagiarilor să utilizeze exerciții sau instrumente selectate în versiunea 
digitală 
Stagiarii îl pot folosi pentru a lucra la subiectele din afara sălii de clasă (de exemplu, teme pentru 
acasă, pregătire etc.) 
 

Descriere generala 
 
Această unitate este destinată noilor Planificatori VET prin WBL, precum și profesioniștilor cu 
experiență care ar dori să își dezvolte competențele în domeniu. Formatorul poate solicita 
stagiarilor să utilizeze exerciții sau instrumente selectate în versiunea digitala 
 
Unitatea 6 este împărțită în două părți principale dedicate temelor de asigurarea și îmbunătățirea 
calității programelor WBL aflate in derulare, precum și dezvoltarea de idei noi dincolo de activitățile 
WBL stabilite. 
 
 
Aceste subiecte sunt puternic legate, deoarece este esențial să se evalueze activitățile WBL și 
competențele cursanților pentru a identifica orice lecții învățate care vor fi puse în aplicare în 
activitățile viitoare ulterioare. În același timp, provocările din societate și de pe piața muncii se 
schimbă în permanență – ceea ce înseamnă că toți oamenii au învățat lucruri noi. Din acest motiv, 
învățarea pe tot parcursul vieții este cheia succesului. În același timp, învățarea nu mai este o 
abordare orientată spre profesor. 
Există o serie de modalități moderne de a dobândi noi cunoștințe, competențe sau aptitudini. Cu 
toate acestea, nu este suficient să avem noi competențe – este, de asemenea, important ca 
aptitudinile să fie recunoscute pentru a le face vizibile și transparente pentru alții, cum ar fi noii 
angajatori. Din acest motiv, Uniunea Europeană a elaborat mai multe instrumente de corelare a 
competențelor care pot fi utilizate și cu activitățile WBL. Unitatea se va concentra, de asemenea, 
asupra locurilor de muncă viitoare, nevoilor profesionale și evoluțiilor sociale. Cercetarea și 
instrumentele de ultimă oră vor fi utilizate pentru a arăta modul în care pot fi puse în practică idei 
noi în WBL. 
 

6.1 Proces de îmbunătățire continuă – Asigurarea și îmbunătățirea calității programelor WBL 

aflate in derulare 

Introducere - Asigurarea și îmbunătățirea calității programelor WBL in derulare. 

În modulele trecute, formatorul și stagiarii au lucrat deja la subiectul monitorizării activităților WBL. 

Se presupune că acestea sunt destul de familiarizați cu termenii tehnici ai subiectului WBL. 

Această secțiune a cursului este dedicată în mod explicit îmbunătățirii calității în procesul de 

învățare. 

Întrebarea principală pentru introducere este "Care sunt competențele cheie în procesul de 

învățare?" este prezentată pe retroproiector sau scrisă pe flipchart. 
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Studiu de Caz 6 - 0:  

O școală gimnazială a început să ofere locuri de muncă de o săptămână pentru elevi la începutul 

ultimului an. Intenția a fost de a-i familiariza cu piața muncii și de a-I face sa cunoasca mai multe 

detalii despre respectiva ocupatie. Sunteți planificatorul școlii VET și doriți să știți despre 

experiența WBL, în special despre noile competențe dobândite. 

1. Care considerați a fi o competență cheie? 
2. Care ar putea fi competențele cheie relevante? Care dintre ele ar putea fi obținute din 
această experiență WBL? 
3. Ce competență esențială este obținută în orice activitate WBL, indiferent de ce industrie 
sau sector a fost aleasă. Ce include? 

 
(Opțiune: Copiați și tipăriți studiul de caz pentru studenți) 

 

Discutați în clasă: 

Formatorul va face un rezumat al rezultatelor 

Sfaturi pentru formator: 
 
Ref 1 
Competențele-cheie sunt o combinație de cunoștințe, competențe și atitudini.  
• Cunoștințe  
Cunoașterea este compusă din concepte, fapte și figuri, idei și teorii care sunt deja stabilite și 
sprijină înțelegerea unui anumit domeniu sau subiect. 
• Aptitudini 
Competențele sunt definite ca fiind abilitatea de a efectua procese și de a utiliza cunoștințele 
existente pentru a obține rezultate. 
• Atitudini 
Atitudinile descriu dispoziția și mentalitatea de a acționa sau de a reacționa la idei, persoane sau 
situații. 
Competențele-cheie sunt dezvoltate pe tot parcursul vieții, prin învățareformală, non-formală și 
informală în diferite medii, inclusiv familie, școală, loc de muncă, vecinătate și alte comunități. 
 
Ref 2 
UE a definit 8 competențe-cheie: 
 

1. Competență de alfabetizare 
2. Competență multilingvă 
3. Competență matematică și competență în știință, tehnologie și inginerie 
4. Competența digitală 
5. Competență personală, socială și de învățare  
6. Competența cetățeniei 
7. Competența antreprenorială 
8. Competenta conștientizarii si exprimarii culturale 
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Toate competențele-cheie sunt considerate la fel de importante, iar aspecte esențiale pentru un 
domeniu vor sprijini dezvoltarea competențelor în altul. De exemplu, competențe precum gândirea 
critică, rezolvarea problemelor, munca în echipă, comunicarea, creativitatea, negocierea, 
competențele analitice și interculturale sunt integrate în toate competențele-cheie. 
 
Ref 3 
Competență personală, socială și de învățare. 
 
Pentru mai multe informatii: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en  
 
 

Activități principale: 1. Învățare continuă în lumea forței de muncă de astăzi (25 min) 

 

From the introduction it became clear that learning is important for today’s work of labour – that 

means also with WBL activities. However, there are several terms and definitions to be known by 

the VET planners. 

De la introducere a devenit clar că învățarea este importantă pentru piata de astăzi a forței de 

muncă - ceea ce înseamnă de asemenea, invatarea prin activități WBL. Cu toate acestea, există mai 

mulți termeni și definiții care trebuie cunoscute de planificatorii VET. 

Muncă în echipa: 

Studenții primesc un set de cărți cu termeni, definiții și exemple. Li se cere să le potrivească corect. 

Rezultatele vor fi dicutate în clasă. 

Sugestie pentru formator: (Vă rugăm să imprimați și să decupați) 

Termen Definitie Exemplu 

Învățare 

Proces prin care un individ 
asimilează informații, idei și 
valori și astfel dobândește 
cunoștințe, know-how, abilități 
și/sau competențe 

Familiarizarea cu o limbă 
nouă 

Învățare formală 

Învățarea care se desfășoară într-
un mediu organizat și structurat 
(cum ar fi într-o instituție de 
învățământ sau de formare sau la 
locul de muncă) și este 
desemnată explicit ca învățare (în 
termeni de obiective, timp sau 
resurse). Este intenționat din 
punctul de vedere al cursantului. 

Matematică la școala 
superioară. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
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Conduce de obicei la certificare. 

Învățare non-formală 

Învățarea încorporată în activități 
planificate care nu sunt 
desemnate explicit ca învățare (în 
termeni de obiective de învățare, 
timp de învățare sau suport de 
învățare). Este intenționat din 
punctul de vedere al cursantului 

Lecții de dans 

Învățare informală 

Învățarea rezultată din 
activitățile zilnice legate de 
muncă, familie sau timp liber. Nu 
este organizat sau structurat în 
termeni de obiective, timp sau 
suport pentru învățare. În 
majoritatea cazurilor este 
neintenționat din perspectiva 
cursantului. 

Spălarea vaselor 

Cunoștințe 

Rezultatul asimilării informațiilor 
prin învățare. Este corpul de 
fapte, principii, teorii și practici 
legate de un domeniu de studiu 
sau de muncă 

Denumirea legislației 
relevante 

Aptitudini  
Abilitatea de a aplica cunoștințe 
pentru a finaliza sarcinile și a 
rezolva problemele 

Adăugarea unei coloane de 
numere 

Competențe 

Abilitatea de a utiliza cunoștințe, 
abilități personale, sociale și / sau 
metodologice, în situații de 
muncă sau de studiu și în 
dezvoltare profesională și 
personală. 

Planificarea unui proiect 

E-learning 

Învățare susținută de tehnologiile 
informației și comunicațiilor 
(TIC). 

Utilizarea unei aplicații 
lingvistice pe smartphone 

Învățare mixtă 
Combinație de învățare online și 
instruire tradițională față în față. 

Participarea la un curs 
vocațional în zilele de luni și 
finalizarea activităților 
online în restul săptămânii 

Învățarea pe tot parcursul vieții 

Toate activitățile de învățare 
desfășurate de-a lungul vieții, 
ceea ce duce la îmbunătățirea 
cunoștințelor,competențelor 
și/sau calificărilor din motive 
personale, sociale și/sau 
profesionale 

Vizitând New York-ul 
pentru a afla mai multe 
despre modul de viață 
american. 

Formare în afara locului de 
muncă 

Formarea profesională 
desfășurată departe de situația 

Participarea la un curs de 3 
zile de la Stockholm, în 
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normală a muncii scopul de a învăța unele 
limba suedeză pentru o mai 
bună comunicare cu clienții 
de acolo 

Formare la locul de muncă 
Formare profesională acordată în 
situația normală a activității. 

Fiind instruit ca un secretar 
să folosească noul aparat 
de copiere. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf 

(PENTRU TRADUCERE: Parteneri, vă rugăm să rețineți că definițiile din publicație sunt traduse în 

mai multe limbi europene, cum ar fi DE, FR, IT, ES) 

 

Principalele activități: 2. Asigurarea și îmbunătățirea calității programelor WBL prin validarea 

competențelor cursantului (35 min) 

 

Învățarea include competențe dobândite informal și neformal. Cu toate acestea, cum vom proceda 

pentru a le face mai transparente? 

Pentru elevii WBL, orice competențe dobândite vor aduce valoare adăugată oportunității de a gasi 

un nou loc de muncă sau căi spre o carieră. 

Pentru o companie, multe competențe suplimentare care nu au fost obținute în sistemul formal 

sunt valoroase, deoarece un membru al personalului nu necesită doar așa-numitele abilități 

tehnice, dar, de asemenea, multe abilități transversale. 

Urmariti video clipul de mai jos: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en&videosId=2876&furtherVideos=yes  

 

Discutați în clasă: 

Cele patru etape ale validării învățării non-formale și informale. 

Sfaturi pentru formator: 

Identificare 
Documentaţia 
Evaluare 
Certificare 
 
Lucru individual / Joc de rol: 

Gândiți-vă la motivele pentru care diferite părți ar putea fi interesate să valideze învățarea non-

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en&videosId=2876&furtherVideos=yes
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formală și informală. 

Utilizarea perspectivelor diferite: 1. Nivel european, 2. Nivel național, 3. Sectorul educației și 

formării profesionale, 4. Sectorul de afaceri, 5. Sectorul voluntariatului, 6. Individual. 

 

Cedefop: Orientări europene pentru validarea învățării non-formale și informale (2009), 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf , p19 

Muncă inividuală: 
Gândiți-vă la părțile interesate din activitățile WBL și la rolul dvs. în acest proces. Familiarizați-vă cu 
instrumentele: Unealta 6-1. Activități WBL – validare (perspectiva companiei) și Unealta 6-2. 
Activitati WBL – validare (perspectiva elevului) 

Principalele activități: 3. Noi provocări în vederea pieței forței de muncă (10 min) 
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Societatea îmbătrânită, digitalizarea, schimbările climatice și globalizarea schimbă nu numai viața 

privată și socială a oamenilor - acestea sunt, de asemenea, provocări în ceea ce privește piața 

muncii. 

Discutați în clasă 

Aflați mai multe despre locurile de muncă viitoare: Care sunt criteriile pentru locurile de muncă 

viitoare? 

Sfaturi pentru formator: 

Noi ocupații și locuri de muncă 

Necesitatea de a înlocui lucrătorii existenți 

 

Discutați în clasă: 

Care este perspectiva dvs. națională și regională? 

Sfaturi pentru formator:  

Simțiți-vă liber să explorați abilitățile Cedefop prognozate până în 2030 pentru a afla mai multe 

despre oportunitățile din țara dvs. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast  

 

6.2: Lărgirea oportunităților / activităților WBL - Dezvoltarea de idei noi dincolo de activitățile 

WBL stabilite 

Introducere 

 

„Gândirea in afara cutiei” “Thinking out of the box” pentru un planificator VET ar putea însemna 

că activitățile WBL nu sunt planificate doar în regiunea dumneavoastră, ci oferiți mai multe 

oportunități și în străinătate. 

Citiți informațiile și urmăriți videoclipul în clasă, apoi discutați. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-

apprenticeships-and-recent-graduates_en  

 

Încercați să găsiți răspunsuri la întrebările de mai jos. 

- Erasmus + susține stagii de muncă în străinătate pentru studenții înscriși în prezent la 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_en
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învățământ profesional? DA 
- Oportunitățile sunt deschise și pentru ucenicii din companie? DA 
- Experiența culturală pe care o ai de a lucra într-o altă țară poate îngreuna găsirea unui loc 
de muncă? NU 
- Învățarea bazată pe muncă va face parte din studiile în alta directie? DA 
- Stagiul poate dura 15 luni? NU 
- Un stagiar poate solicita direct o subvenție ca persoană fizică? NU 
- Subvențiile UE sunt concepute pentru a acoperi costurile de călătorie și de ședere? DA 

 

Activități principale: 1. Instrumente europene pentru referințierea competențelor 

 

 Discutați în clasă 

Uniunea Europeană sprijină activitățile WBL în toată Europa, nu numai cu fonduri Erasmus+. 

Politicile pentru CVET bazat pe muncă la nivel european sunt, de asemenea, prezentate în publicația 

CEDEFOP „Învățare bazată pe muncă în educație profesională continuă și formare profesională: 

politici și practici în Europa”: 

"Comunicatul de la Bruges, agenda europeană reînnoită pentru învățarea în rândul adulților și 

concluziile recent adoptate de la Riga, care stabilesc obiective pe termen mediu pentru domeniul Vet 

în perioada 2015-2020, sunt principalele referințe privind învățarea la locul de muncă (WBL) pentru 

CVET atunci când este vorba de politicii europene. Aceste statute majore ale UE recomandă: 

 (a) WBL pentru adulți, ar trebui promovată în toate formele sale; 

(b) funcționarea și punerea în aplicare a WBL în CVET ar trebui să se desfășoare în combinație cu 

alte forme de formare a adulților; 

 (c) combinația ar trebui să vizeze atingerea a două obiective: 

(i) dezvoltarea „atât a competențelor specifice postului, cât și a competențelor mai largi”, 

care acoperă întreaga gamă de competențe; 

(ii) sporirea flexibilității oferirii învățării, astfel încât să răspundă diversității nevoilor și 

situațiilor cursanților. Flexibilitatea ofertei de învățare în sine ar trebui să vizeze sprijinirea 

incluziunii grupurilor defavorizate și a celor cu risc. " 

https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf p32/33 

 

 

Colectați feedback în clasă și discutați întrebările 

https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf
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Ce știi despre EQF și Cadrul național al calificărilor? 

Sfaturi pentru trainer: 

Pentru a sprijini activități precum WBL și altele, precum și pentru competențele de referință ale 

persoanelor, Uniunea Europeană a dezvoltat o serie de instrumente care sunt relevante pentru 

planificatorii Vet în activitatea lor de zi cu zi. În special, în ceea ce privește activitățile WBL, unele 

dintre cele mai relevante sunt CEC și Europass. 

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97#  
https://ec.europa.eu/ploteus/content/how-does-eqf-work  
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page  
https://ec.europa.eu/ploteus/en/referencing-reports-and-contacts  
 
Întrebări în clasă: 

- EQF este format din 7 niveluri? NU 

- Descriptorii sunt definiți pentru cunoștințe, abilități și competențe? NU 

- Cele mai relevante niveluri pentru munca zilnică a unui planificator profesional VET ar 

putea include nivelul 2-6? DA 

- Din câte niveluri constă cadrul dumneavoastră național de calificări? (verificați la nivel 

național) 

 

În perioada 2005 - 2020, peste 150 de milioane de CV-uri Europass au fost create online cu 

Europass. 

Ce știi despre Europass și documentele sale? 

 

Colectați primul feedback în clasă 

Europass oferă principalele documente pentru aplicații: 

A) Curriculum vitae (inclusiv autoevaluarea abilităților digitale) 

B) Scrisoarea de întâmpinare 

C) Mai mult, există documentul Europass Mobility. 

 

Lucru individual: dacă sunt disponibile dispozitive precum computere, tablete sau smartphone-uri 

În caz contrar: lucru în grup în clasă folosind computer, internet și retroproiector. 

Familiarizați-vă cu instrumentele și răspundeți la următoarele întrebări: 

Sfaturi de formator: 

Cadrul european comun de referință: 

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
https://ec.europa.eu/ploteus/content/how-does-eqf-work
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
https://ec.europa.eu/ploteus/en/referencing-reports-and-contacts
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https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20RO.pdf  

Europass (Adus la zi in 2020) 

https://europa.eu/europass/en/about-europass 

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv  

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cover-letter  

 

EURES 

https://europa.eu/europass/en/work-europe/what-can-eures-do-you 

 

Europass Mobility 

https://europa.eu/europass/en/europass-mobility  

Intrebari in clasa: 

Common European Framework of Reference (Cadrul european comun de referință) 

- Câte competențe diferite de abilități lingvistice trebuie evaluate? 5 

- Câte niveluri de limbă sunt definite? 6 

- E2 este un nivel de limbă definit? NU 

 

EUROPASS 

Curriculum vitae: 

- Este posibil să introduceți adresa Skype în editorul online? DA: 

- Câte secțiuni diferite pentru competențe pot fi create? 15 

- Câte secțiuni diferite ale permiselor de conducere sunt enumerate (fiecare dintre acestea 

cu mai multe opțiuni de selectat)? 4 

- Este posibil să legați videoclipuri la secțiunea „Onoruri și premii”? DA 

Scrisoare de intenție: 

- Există diferite opțiuni de proiectare pentru scrisoarea de intenție? DA 

- Este posibil să descărcați scrisoarea de intenție finală în format PDF? DA 

EURES 

Ce NU este inclus în serviciile EURES pentru solicitanții de locuri de muncă și angajatori? 

- Informații, îndrumare și alte servicii de sprijin pentru lucrători și angajatori 

https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20RO.pdf
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cover-letter
https://europa.eu/europass/en/work-europe/what-can-eures-do-you
https://europa.eu/europass/en/europass-mobility
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- Informații despre condițiile de viață și de muncă din țările EURES; 

- Rezervări de călătorii în țările UE 

- Servicii de sprijin specifice pentru lucrătorii de frontieră și angajatorii din regiunile transfrontaliere 

- Asistență după obținerea unui loc de muncă, cum ar fi instruirea lingvistică și asistență pentru 

integrarea în țara de destinație. 

 

Europass Mobility 

- Mobilitatea Europass înregistrează cunoștințele și abilitățile dobândite într-o altă țară 

europeană? DA 

- Documentul Europass Mobility este accesibil oricui? NU 

- Documentul Europass Mobility înregistrează cunoștințele și abilitățile dobândite într-o altă 

țară europeană, de ex. cu un loc de muncă într-o companie sau un plasament voluntar într-

un ONG? DA 

- Trebuie să implice trei organizații partenere? NU 

 

 

Muncă individuală: 

Ce tip de asistență poate oferi un planificator VET activităților WBL - în special cu Europass și 

Mobilities. Gândiți-vă la întrebări pentru cursanți pentru a verifica calitatea unei activități WBL și 

pentru a cunoaste nevoile lor, pentru a putea planifica in consecinta noi activități. 

 

 

Sfaturi pentru formator: 

Planificatorii VET pot utiliza Instrumentul 6-3 activități WBL - Europass și Mobilități 

 

 

Activități principale: 2. Locuri de muncă viitoare, nevoi profesionale și dezvoltări sociale 

Care este terminologia corectă atunci când vine vorba de potrivirea solicitanților de locuri de muncă 

cu piața muncii? 

Tipăriți și tăiați terminologiile, definițiile și exemplele. 
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Lucru în pereche: potriviți terminologiile, definiția și exemplele - apoi discutați rezultatele în 

clasă. 

Terminologie Definiții Exemple 

ocupație Set de locuri de muncă ale 
căror sarcini și sarcini 
principale sunt caracterizate 
printr-un grad ridicat de 
similaritate 

Peter și colegii săi repara 
mașini - au sarcini similare de 
făcut 
 

supracalificare Situația în care o persoană are 
o calificare mai mare decât 
necesită locul de muncă 
actual. 

După ce tocmai a absolvit 
facultatea, Tina va accepta 
temporar o poziție de nivel 
scăzut până când va găsi un loc 
de muncă mai adecvat. 

subcalificare Situația în care o persoană are 
o calificare mai mică decât 
cerințele locului de muncă. 

Jessica lucrează ca asistentă. În 
Germania, numai medicii au 
voie să injecteze anumite 
vaccinuri. 

decalaj de îndemânare Situația în care o persoană nu 
are nivelul de competențe 
necesar pentru a-și îndeplini 
cerințele la locul de muncă. 

Martin este șeful de marketing 
și vânzări într-o companie de 
moda cu clienti internationali. 
El nu este capabil să comunice 
în limba engleză. 

nepotrivire de calificare Situația dezechilibrului în care 
nivelul sau tipul de 
competențe disponibile nu 
corespunde nevoilor pieței 
forței de muncă. 

Sarah e profesoară. La 
universitate a fost instruită 
pentru subiectele Istorie și 
Engleză. Acum predă 
matematica la gimnaziul 
superior. 

necesitate de calificare Cerere pentru anumite tipuri 
de cunoștințe și abilități pe 
piața muncii (cerere totală 
într-o țară sau regiune, sector 
economic etc.). 

TESLA va deschide o fabrică 
într-o zonă rurală. Aceștia vor 
necesita mulți lucrători 
regionali din sectorul de 
mașini electronice. 

uzura morală a calificarii Situație în care cunoștințele și 
abilitățile indivizilor sunt 
depășite sau sunt uzate. 

George lucrează ca persoană 
de vânzări într-o companie de 
modă. Îi place serviciul pentru 
clienți. Acum conducerea a 
decis să închidă magazinul și să 
se concentreze asupra 
magazinului online. 

lipsa de abilitati Situația în care oferta de 
competențe (tipul de abilități 
și numărul de persoane 
disponibile pe piața muncii) nu 
este suficientă pentru a 
satisface cererea pieței muncii. 

Școlile primare germane nu au 
mulți profesori, deoarece - 
printre alte motive - există mai 
mulți copii din cauza migrației 
crescute în Germania în ultimii 
ani. 
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Preluate din  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf 

 

Muncă în grup - Discuție în clasă 

Gândește-te la opțiunile WBL viitoare din regiunea ta. Care sunt cele mai relevante industrii? Care 

sunt tendințele și nevoile viitoare? 

Sfaturi pentru formator: 

Planificatorii VET pot folosi Instrumentul 6-4 - Activități WBL - Planuri de viitor - Întreprinderi 

 

Activități principale: 3. Puneți ideile în acțiune în WBL! 

 

Utilizați toate informațiile cursului VEPA și creați-vă propriile idei noi! 

Cum ar putea ajuta planificatorii VET să facă competențele dobândite în timpul activității WBL mai 

transparente și mai valoroase? 

Discuție e grup: 

Brainstorm pentru idei și cercetări potrivite pe internet. 

Bunele practici sunt prezentate mai jos: 

Urmăriți cele două videoclipuri și aflați mai multe despre insignele digitale folosind ghidul. Aceste 

ecusoane digitale oferă posibilitatea de a vizualiza competențele dobândite printr-o activitate WBL 

și de asemenea, pot fi afișate într-un CV Europass. 

https://www.open-badges.eu/en/content/what-open-badge 

https://www.open-badges.eu/en/content/information-within-badge  

https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-

_guide_for_educators_en.pdf  

Muncă individuală și discuții în clasă 

Încercați să creați un ecuson pentru activitatea dvs. WBL utilizând Instrumentul 6-5 crearea unui 

ecuson digital. 

Care sunt noile inițiative cu privire la WBL în Europa? 

Vizionați videoclipul și discutați în clasă dacă acest lucru ar fi posibil pentru regiunea dvs. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.open-badges.eu/en/content/what-open-badge
https://www.open-badges.eu/en/content/information-within-badge
https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf
https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf
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https://www.girls-day.de/maedchen/mediathek/ueber-den-girls-day/girls-day-a-really-successful-story  

Mai multe informații 

https://www.girls-day.de/daten-fakten/das-ist-der-girls-day/ein-zukunftstag-fuer-maedchen/english  

https://www.boys-day.de/footer/english-information  

Lucru individual: dacă sunt disponibile dispozitive precum computere, tablete sau smartphone-uri 

În alt caz: lucru în grup în clasă folosind computerul, internetul și retroproiectorul. 

Explorați alte țări din Europa nu numai pentru activități WBL și discutați în clasă cum pot fi ele 

adaptate pentru scopurile dumneavoastră locale. 

Sfaturi pentru trainer: 

Învățarea la locul de muncă ca obiectiv al programului Erasmus+/ Bune practici: proiecte Erasmus+ 
remarcabile pe tema WBL 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/europaische-zusammenarbeit-zum-arbeitsweltbasierten-lernen  
Work-based Learning as a Pathway to Competence-based Education, A UNEVOC Network 
Contribution 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/9861  
Digitalisation and WBL 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-
erwachsener  
WBL Networks in Europe 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/netzwerke-europa-bildungszusammenarbeit-zum-thema-wbl  
WBL and entrepreneurship 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/enterprise-innovative-potential-meets-experience  
WBL – Good Practice in Europe 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kerem-kovetkezot-interju-magyar-honvedseg-egeszsegugyi-
kozpontjanak-munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/csorog-telefon-interju-united-call-centers-kft-munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/motivalo-munkahely-interju-egy-budapesti-multinacionalis-vallalat-
munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hiv-vasut-var-mav-interju-baross-gabor-oktatasi-kozpont-vezetojevel  
 
 

Opțional: Activitate de închidere 

Votați pentru ideea care le-a plăcut cel mai mult planificatorii VET. 

Sfaturi pentru formatori:  

Alternativ la o alegere în clasă ai putea crea un Kahoot pentru această activitate. 

Mai multe informații la: https://kahoot.com/  

 

https://www.girls-day.de/maedchen/mediathek/ueber-den-girls-day/girls-day-a-really-successful-story
https://www.girls-day.de/daten-fakten/das-ist-der-girls-day/ein-zukunftstag-fuer-maedchen/english
https://www.boys-day.de/footer/english-information
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/europaische-zusammenarbeit-zum-arbeitsweltbasierten-lernen
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/9861
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-erwachsener
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-erwachsener
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/netzwerke-europa-bildungszusammenarbeit-zum-thema-wbl
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/enterprise-innovative-potential-meets-experience
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kerem-kovetkezot-interju-magyar-honvedseg-egeszsegugyi-kozpontjanak-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kerem-kovetkezot-interju-magyar-honvedseg-egeszsegugyi-kozpontjanak-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/csorog-telefon-interju-united-call-centers-kft-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/motivalo-munkahely-interju-egy-budapesti-multinacionalis-vallalat-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/motivalo-munkahely-interju-egy-budapesti-multinacionalis-vallalat-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hiv-vasut-var-mav-interju-baross-gabor-oktatasi-kozpont-vezetojevel
https://kahoot.com/
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Concluzii (15 min) 

 

Vă recomandăm să faceți un rezumat al problemelor abordate în această unitate, pentru a stabili 

mai bine termenii învățați în timpul cursului. În acest fel, informațiile prezentate în fiecare 

subunitate vor fi revizuite. 

Vă rugăm să luați în considerare și „Profilul de competență VEPA al planificatorului VET” care 

prezintă rezultatele învățării pentru fiecare unitate. 

 

EVALUAREA CURSANȚILOR (15 min) 

 
Răspundeți la următoarele întrebări cu ADEVĂRAT sau FALS 

 
Principalele competențe definite de Comisia Europeană actualizate în 2019 sunt: 
 

1. Competență de alfabetizare, competență multilingvă, competență matematică și 

competență în știință, tehnologie și inginerie, competență digitală, competență personală, 

socială și de învățare pentru a învăța, competență cetățenie, competență antreprenorială, 

conștientizare culturală și competență de exprimare 

 (ADEVĂRAT) 
2.  Definiția învățării formale este: 

Învățarea încorporată în activități planificate care nu sunt desemnate explicit ca învățare (în 

termeni de obiective de învățare, timp de învățare sau suport de învățare). Este intenționat 

din punctul de vedere al cursantului 

 (FALS) 
3. Sectorul de afaceri este interesat de activitățile WBL datorită societății cunoașterii, motive 

sociale și personale. 
 (FALS) 

4. Uzura morala a calificarii se definește ca fiind situația în care un individ are o calificare mai 
mică decât cea necesară pentru jobul curent. 
 (FALS) 
 

5. Competențele din CV-ul Europass cu instrumente de autoevaluare corespund competențelor 
cheie europene. 
 (ADEVĂRAT) 
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III. Set de instrumente practice pentru planificarea și gestionarea cursurilor VET  

 

III.1. Instrumente pentru planificare 

Instrumentul 1 care va fi prezentat sub formă de grilă: prezentați stația de lucru 

• Norme care trebuie respectate (siguranță, calitate, termene etc.) 

• Sarcini care trebuie îndeplinite 

• Mijloace de utilizat 

Cu toate acestea, va fi necesară obținerea de informații despre stagiar și proiectul său de stagiu, 

obiectivele, sistemul, organizația și programul. 

Materialele vor trebui pregătite: 

- o broșură de prezentare a instituției, Regulamentul intern (IR) 

- o organigramă pentru a prezenta instituția, serviciul 

- o hartă a site-ului 

- instrucțiuni generale 

Locuri și mijloace de planificat 

- locul său de lucru, locul? 

- instrumente și mijloace furnizate 

- ecuson 

Un program de pregătit 

- programul său în prima zi 

- programul tau; un interval de timp pentru primirea lui, prezentându-l colegilor, arătându-i 

atelierul 

Informații de transmis 

- informează persoanele în mod direct cu privire la sosirea sa 

- informează echipa de lucru la nivel global 
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III.2 Instrumente pentru gestionarea cursului VET 

Efectuarea unui interviu de urmărire: 

Pregătirea interviului 

• stabiliti sau confirmați data și ora 

• Document 

• întrebați referentul de instruire despre cele întâmplate 

• recitiți note din interviurile anterioare 

• stabiliți obiective prioritare pentru acest interviu 

 

Realizarea interviului 

Prezentarea interviului 

• indicați scopul interviului 

• reamintește-ți dacă este nevoie concluziile interviului anterior 

 

Efectuarea unui interviu de urmărire 

Urmați un cadru (în funcție de proiectul obiectiv al stagiului) 

Pentru un punct global, secvența poate fi: 

1. Activități desfășurate 

2. Puncte forte (ce merge bine, fii mai puternic ...) 

3. Puncte slabe (ceea ce îl îngreunează, provoacă probleme ...) 

4. Domenii de progres sau obiective 

Dacă se pune problema evaluării evoluției în dobândirea abilităților, Tutorele pornește de la un 

repertoriu (un set de abilități care trebuie dobândite) și subliniază abilitățile în care elevul a reușit 

să progreseze, cele în care el sau ea nu face progrese. 

Dacă este vorba de evaluarea progresului în raport cu comportamentele, Tutorele folosește de 

asemenea, un depozit (set de comportamente așteptate) pentru a sublinia unde sunt progresele și 

deficiențele. De asemenea, se poate porni de la faptele observate și problemele pe care le 

prezintă. 

Două lucruri trebuie luate în considerare: 

- ce este de așteptat (depozitul/repertoriul) 

- ceea ce se observă (fapte, comportamente), reflecția se concentrează apoi pe analiza lacunelor. 
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INSTRUMENTUL 2.1: PAȘI PENTRU UN PROGRAM DE SUCCES DE ÎNVĂȚARE PRIN MUNCA  

Coordonatorul poate utiliza următoarea listă de verificare (adaptați-o la cerințele dvs. specifice, 

dacă aveți nevoie) pentru a vă asigura că derulați un program de calitate 

 

 PASUL 1: IDENTIFICAREA UNEI POTENȚIALE FIRME GAZDA ȘI CONTACTUL INIȚIAL 

Studenții ar trebui să fie potriviti cu angajatorul gazdă, bazat pe interesul de carieră și / sau 

programul de studiu. Indiferent dacă coordonatorul (profesorul sau studentul) identifică o 

potențială gazdă a angajatorului, coordonatorul trebuie să evalueze angajatorul prin intermediul 

procesului stabilit (instrumentul nr. 2.4.) și să confirme cu angajatorul angajamentul lor de a 

găzdui studenți. Coordonatorul WBL va rezuma cerințele programului, va confirma interesul și va 

transmite informațiile despre studenți către angajatorul gazda. 

 

 PASUL 2: ORIENTAREA COMPANIILOR  

O orientare generală către învățarea la locul de muncă poate servi drept instrument de recrutare 

înainte de îndatorirea angajatorului de a găzdui studenți sau poate apărea după un angajament. 

Pentru eficiență, aceasta poate fi o întâlnire de grup prin conferințe web sau prin telefon. 

În cazul în care angajatorul este de acord să acționeze ca gazdă pentru studenți, coordonatorul va 

stabili o a doua întâlnire pentru a include el / ea, studentul, profesorul de conținut (dacă este 

cazul), și punctul de lucru al angajatorului, pentru a discuta așteptările specifice, cerințele 

ocupatiei/locului și obiectivele de învățare dorite ale studentului desemnat. În timpul acestei 

întâlniri, vor fi identificate orice sarcini specifice de locuri de muncă și/sau oportunități de 

învățare, precum și programul de lucru, așteptările de succes și un sistem de soluționare a 

conflictelor. 

 

 PASUL 3: VIZITAREA SITE-ULUI DE MUNCĂ 

Când este posibil, este mai bine să vizitați site-ul angajatorului înainte de sosirea studentului. Acest 

lucru poate face parte din procesul de evaluare initiala a site-ului de instruire sau chiar înainte de 

data raportului studentului. Coordonatorul ar trebui să verifice condițiile de siguranță, cultura 

companiei și alte probleme de mediu care ar putea afecta negativ un student. Orice îngrijorare 

trebuie discutată cu administrația și site-ul trebuie evaluat pentru potrivirea cu studenți. 
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 PASUL 4: STUDENȚII ÎNCEP SĂ LUCREZE LA LOCUL DE MUNCA STABILIT 

Odată ce angajatorul gazda este stabilit, studentul (sau coordonatorul) ar trebui să contacteze de 

asemenea, angajatorul gazda pentru a confirma ziua de începere, de durată și pentru a obține 

toate detaliile logistice. În cazul în care studentul este cel care îndeplinește această sarcină, acesta 

trebuie să notifice coordonatorul, în scris, cu privire la ziua de începere și la zilele de lucru 

ulterioare. Elevul este responsabil pentru prezentarea oricărei documentații necesare a orelor 

lucrate persoanei desemnate la școală, cu sprijinul coordonatorului, dacă este necesar. 

 

Contractul de formare va fi completat si semnat de fiecare parte si trebuie returnată 

coordonatorului înainte ca studentul să își înceapă activitatea la locul de munca. Toate 

permisiunile necesare trebuie semnate și returnate. Fiecare parte ar trebui să furnizeze copii 

adecvate. 

 

 

 PASUL 5: PLASAREA STUDENȚILOR LA LOCUL DE MUNCA AL ANGAJATORULUI GAZDA 

Odată ce un student este acceptat într-o companie gazda, este responsabilitatea studentului să 

cunoască regulile locului și să le urmeze, înțelegând că neaderarea ar putea duce la reziliere sau 

eliminare. Coordonatorul (sau profesorul) nu ar trebui să încerce să medieze în cazul unei 

neconformări evidente a normelor privind locul de muncă de către elevi - iar elevul ar trebui să fie 

avertizat în această privință. Pentru a menține o bună comunicare și înțelegere între toate părțile, 

coordonatorii vor facilita conferințe comune între Formator, Compania gazda și altii, ori de câte ori 

orice parte consideră că ar putea fi benefic pentru succesul studentului și al programului. O 

experiență de învățare la locul de muncă poate fi încheiată în orice moment de către oricare dintre 

părțile implicate. Cu toate acestea, ar trebui să fie prevazuta o notificare, deoarece trebuie lucrat 

profesionist.  

 

 

 PASUL 6: EVALUAREA 

Evaluarea ar trebui să aibă loc pe diferite niveluri: 

a) performanța elevului 

b) programul WBL 

c) Compania gazda ca viitor loc de invatare prin WBL 
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Este responsabilitatea Companiei gazda de a evalua studentul la locul de muncă. Coordonatorul 

WBL ar trebui să furnizeze o listă de verificare sau o rubrică de evaluare cu un program de 

evaluare convenit până la încheierea experienței de muncă (TOOL). De asemenea, ar fi important 

să observați și să evaluați studentul la lucul de munca (dacă este cazul) și să evaluați angajatorul 

gazdă pentru potențialul viitorului WBL. Feedback-ul studenților cu privire la programul și 

angajatorul gazdă este de asemenea important (poate include jurnale care sa reflecte evolutia, 

prezentari sau rapoarte de exemplu). 

Evaluările / notele pentru învățarea bazată pe muncă ar trebui să se bazeze pe criterii stabilite 

precum: 

- îndeplinirea obiectivelor de învățare 

- finalizarea orelor necesare 

- finalizarea misiunii și / sau evaluării 

- evaluarea de către angajator a performanțelor studentului 

- observarea si evaluarea elevului de catre coordonator / profesor (dacă este cazul) 

Referinta: http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/CTE/Documents/User-

Guide-to-WBL.pdf  

 

TOOL 2.2.:  “Exercitii de autoevaluare a abilităților de lucru” 

Poate fi livrat de către coordonator / profesor către studenți în timpul pregătirii la clasă. 

Coordonatorul ar trebui să verifice și să discute instrumentul cu elevul după fiecare finalizare 

Când o completați: 

Înainte 

de perioada de 
instruire în 
companie 

După 

 perioada de 
instruire în 
companie 

INSTRUCTIUNI:  
Pentru fiecare comportament enumerat mai jos, evaluați în 
primul rând unde credeți că propriul dvs. nivel de abilitate 
se află în present, în acea zonă de calificare (cât de bine o 
faceți?) și apoi evaluați frecvența pe care ați aplicat-o în 
activitatea de îndemânare descrisă în timpul plasării dvs. de 
învățare (cât de des ai practicat asta?) 

Auto-evaluarea 
competențelor de 

îndemânare 

Frecvența în 

timpul 

plasării WBL 

 
Abilitati de 

angajare 

 
Comportamente care 

demonstrează abilități de angajare 

 Nu 
este 
califi
cat 

Câtev
a 
înde
mână
ri 

Califi
cat 

 
Foart
e 
price
put 

Nici
oda
tă 

Ocaz
ional 

Des Foa
rte 
des 

http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/CTE/Documents/User-Guide-to-WBL.pdf
http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/CTE/Documents/User-Guide-to-WBL.pdf
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Parcurgerea 
drumului 

locul de muncă & 
cariera 

Reguli de învățare și efectuarea 
procedurilor în siguranță și eficient 

        

Învățarea de la profesioniști despre 
certificatele sau diplomele 
necesare pentru a avea succes în 
diverse locuri de muncă sau pentru 
obținerea unui prim loc de muncă. 

        

 
Creativitate 
& Inovație 

Vine cu idei, metode sau produse noi. 
        

Pornind de la ideile altora pentru a 
îmbunătăți ceva. 

        

 
 
 

Gândire critică și 
rezolvarea 

problemelor 

Rezolvarea problemelor identificând 
ceea ce știi deja, ce trebuie să știi și 
cum și unde să găsești informații noi. 

        

Crearea unui argument puternic 
pentru o poziție pe care o deții 
sau găsirea unor puncte slabe în 
argumentul pe care altcineva îl 
face pentru o poziție pe care o 
deține. 

        

 
 
 
 

Vorbire și ascultare 

Explicați informații unei alte 
persoane, astfel încât să vă 
înțeleagă, sau să repetați unei 
alte persoane ceea ce le-ați 
auzit spunând pentru a vedea 
dacă le înțelegeți. 

        

Efectuarea unei prezentări 
formale a lucrării dvs. 
pentru un proiect către 
profesioniștii din industrie 
sau membrii comunității. 

        

 
 

 
Colaborare 

Ca parte a unui proiect de grup, să 
decidem cine va face lucruri diferite, 
luând în considerare cunoștințele 
fiecăruia, experiența trecută sau 
alte puncte forte. 

        

Ca parte a unui proiect de grup, 
asigurați-vă că toată lumea ajunge 
să își exprime gândurile și 
sentimentele atunci când există un 
dezacord. 

        

Alfabetizarea 
informațiilor 

Căutați surse de informații 
pentru un proiect, aflați ce 
înseamnă tot limbajul tehnic și 
aflați care sunt sursele de 
încredere. 

        

Luarea unei decizii despre ce 
tehnologie este cea mai potrivită 
pentru un anumit scop (de 
exemplu, a decide când e-mailul 
sau textul este mai bun și când 
vorbim prin telefon sau 
videoconferință este mai bine). 
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Inițiativă și 
Autodirecție 

Gândiți-vă la obiectivul unei 
sarcini și oferind sugestii despre 
cum să procedați, decât să 
așteptați ca altcineva să vă 
spună ce să faceți. 

        

Lucrați independent la o sarcină 
atribuită, dar cereți ajutor atunci 
când aveți nevoie și păstrați-vă 
supraveghetorul la cunoștință în 
legătură despre progresul dvs. 

        

Profesionalism și 
etică 

Învățând să gândești și să 
acționezi ca un profesionist. 

        

Să decidem care este ceea ce 
trebuie să facem și să facem 
asta. 

        

 
Competență 

culturală / globală 

Luând în considerare diferențele 
de vârstă și de fond în 
interacțiunea cu oamenii. 

        

Învățarea modului în care 
problemele globale (cum ar fi 
condițiile economice și politice 
din diferite părți ale lumii) 
afectează activitatea 
organizației. 

        

Adaptabilitate și 
flexibilitate 

Învățarea unei noi abilități 
necesare pentru a finaliza o 
sarcină sau un proiect. 

        

De acord cu schimbarea 
sarcinilor atunci când lucrați la 
un proiect de grup pentru a vă 
asigura că proiectul a fost 
finalizat 

        

Productivitate și 
responsabilitate 

Finalizarea sarcinilor atribuite la 
timp și verificarea activității dvs. 
pentru a vă asigura că acestea 
sunt corecte și prezentabile. 

        

Solicitând colegilor și 
supervizorului sugestii cu privire 
la modul în care vă puteți 
îmbunătăți munca. 

        

(Preluare din “Student Self-Assessment of Skills” https://tn.gov/education/article/wbl-toolbox) 

 

https://tn.gov/education/article/wbl-toolbox
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INSTRUMENTUL 2.3: SFATURI PENTRU GESTIONAREA LECȚIILOR DE CLASĂ / ABSENȚELOR DE LA 

MUNCĂ 

Următorul instrument, anticipat de o serie de recomandări, este dedicat coordonatorului WBL, cel 

care se poate confrunta cu o problemă frecventă: absenteismul elevului. 

Coordonatorii WBL și mentorii companiei / persoana de referință poate încuraja studentul să 

dezvolte un plan de management personal pentru a urmări activitățile de clasă și misiuni de lucru. 

Ambele pot încuraja elevul să raporteze conflictele în timp util pentru a permite realocarea orelor 

de lucru atunci când apar conflicte de responsabilitate pentru școală/furnizori vet. Coordonatorii 

pot împărtăși sfaturi de gestionare a timpului și strategii de păstrare a evidențelor cu studenții 

pentru a promova echilibrul dintre responsabilitățile personale și cele de la locul de muncă.  

Participarea la lecții de clasă: se recomandă coordonatorului să încerce să rezolve problemele de 

prezență la lecții in clasă prin intermediul discutiilor cu studentului și / sau părinții lui și să nu 

implice mentorii / persoana de referință din companie. 

După epuizarea acestor proceduri stabilite, coordonatorul poate apela la mentorul companiei / 

persoana de referință pentru două tipuri de ajutor: 

1. Conferință: discutați cu elevul importanța și necesitatea participării la lecții la clasă. Un cuvânt 

sau două de la un mentor / persoană de referință din companie poate avea mai mult impact 

asupra studentului decât orice ar putea spune coordonatorul. 

2. Perioada de închidere: Dacă discutarea prezenței la școală nu rezolvă problema, coordonatorul 

școlii poate solicita mentorilor / persoanei de referință din companie să acorde timpului de plecare 

elevului. De asemenea, este important să anunțați elevul de ce s-a redus programul de lucru. 

Aceasta ar putea oferi o lecție de viață, daca altfel nu este posibilă. 

3. Participare la locul de muncă: uneori elevul dezvoltă slabe abilitati la locul de muncă, chiar dacă 

respectă cu strictete politicile școlare referitoare la prezenta. In acest caz este o decizie a 

furnizorului de formare profesionala / VET, cu toate ca, în mod obișnuit, dacă un student nu este la 

orele de clasă, nu-I este permisa prezenta la lucrul practice / experiența de lucru. Ținerea evidenței 

datelor și a minutelor lucrate poate furniza documentația în cazul în care este necesar să verificați 

obiceiurile de muncă. În toate situațiile, un student ar trebui să fie conștient de modul în care 

obiceiurile de muncă au impact asupra muncii, mentorului companiei / persoanei de referință și 

asupra altor lucrători. 

Următoarele politici pot fi luate în considerare cu privire la participarea la locurile de muncă: 

1. Boală / Urgență: elevul este de acord să respecte politicile de absență la locul de muncă și să 

anunțe mentorul / persoana de referință a companiei despre o absență de la muncă din cauza unei 

boli sau a unei situații de urgență înainte de ora lor de începere programată. (Coordonatorul WBL 

poate dori să urmărească, dar este responsabilitatea studentului pentru această comunicare.) 
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2. Activitate / numire: elevul solicită mentorului / persoanei de referință a companiei să fie scuzat 

de la serviciu pentru o activitate de școală / furnizor de educație profesională sau pentru o 

programare personală. 

Gestionarea orelor în care un student este la locul de muncă: 

 

Listă de verificare: 

 Asigurați-vă că locul de lucru respectă legile cu orele de lucru. 
 Instruiți elevul în elementele de bază ale managementului timpului, evidenței și abilităților 

de comunicare pentru a minimiza conflictele de clasă / muncă. 
 Furnizați exemple de formulare pentru raportarea conflictelor de clasă / muncă. 
 Fii dispus să acționezi în numele studentului dacă există o încălcare. 
 Rezolva problemele de participare în timp util, implicând mentorul companiei / persoana 

de referință, dacă este necesar. 
 Fii dispus să acționezi la locul de munca, dacă studentul lipsește de la serviciu sau nu 

reușește să comunice în timp util.  
 

 

INSTRUMENTUL 2.4.: LISTA DE VERIFICARE A COMPANIEI GAZDĂ 

Un moment critic în activitatea coordonatorului este selectarea companiilor care se declara 

disponibile pentru a găzdui un student WBL. Mai jos propunem un instrument care poate fi utilizat 

de coordonator atunci când compania este contactată. 

Fișierul trebuie să fie stocat într-un folder special, astfel încât coordonatorul poate crea propria 

bază de date, utila pentru experiența WBL viitoare. 

 

Numele companiei: 
 
 

Data: 
 
 

  

Nume de contact:  
 
 

Email: 
 

Adresa: 
 

Telefon: 
 

 

Tipuri de WBL disponibile: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Sector industrial:  

 Industrii aeronautice                                                                 
 industria auto 
 Biotehnologie 
 Produse chimice 
 constructie 
 produse cosmetice 
  Industrii de apărare 
 Industrii electrice și electronice 
 arme de foc 
 Industria alimentară și a 

băuturilor 
 pentru jocuri de noroc 
 Industrii pentru sănătate 

 

 Industrii maritime 
 Inginerie Mecanică 
 dispozitive medicale 
 servicii poștale 
 Echipamente sub presiune și aparate 

pe gaz 
 Materii prime, metale, minerale și 

industrii pe bază de pădure 
 Economie socială 
 Spațiu 
 Textile, modă și industrii creative 
 turism 
 Jucarii 
 alte ___________________________ 

 
Source https://ec.europa.eu/growth/sectors_en 
 

Există vreo cerința pentru participare? (ID, CPR, verificarea antecedentelor etc.): 

• Da 

• Nu 

Daca da, numeste: 

_____________________________________________________________________________ 

CRITERII 

Tabelul de mai jos este doar un exemplu. 

Coordonatorul va rescrie în conformitate cu reglementările în vigoare în regiunea în care este 

implementat WBL. Este esențial să se decidă numărul de criterii care trebuie să fie în vigoare 

pentru aprobarea unei companii gazda. 

- Site-ul nu este o afacere bazată pe domiciliu și are mai mult de un angajat Da         Nu 
- Mediul este divers din punct de vedere cultural și adecvat pentru   Da   Nu 
- Mediul pare sigur și siguranța pare a fi o prioritate prin politicile 
              în vigoare și practicate la locul de munca                                                                      Da        Nu                                                                                                        
- Sunt în vigoare politici privind hărțuirea sexuală și avertizorii de integritate Da   Nu 
- Facilitatea este accesibilă studenților      Da   Nu 
- Compania Gazda este de acord să urmeze un plan de formare și sa  
             Semneze un acord (dacă este cazul)            Da   Nu 
- Compania Gazda va desemna un supraveghetor/Mentor pentru cursant             Da  Nu 
- Compania Gazda este de acord să evalueze studentul și programul  Da   Nu  
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INSTRUMENTUL 2.5.: SFATURILOR PENTRU VIZITAREA COMPANIEI GAZDA 

Un alt instrument util pentru coordonator - relația companiei: orientări pentru optimizarea 

vizitelor pe care coordonatorul trebuie să le facă companiei gazda. 

 

ACTIONEAZA NU ACTIONA 

Planificați un calendar săptămânal și stabiliți 

un program pentru vizitele dvs. 

Coordoneaza prin telefon  

Aveți un scop pentru fiecare vizită – de 

exemplu, pentru a observa sau evalua 

cursantul (a se vedea pagina următoare) 

Urmați un model stabilit pentru fiecare vizită 

Lăsați o copie a itinerariului dvs. zilnic în biroul 

școlii 

Lasati impresia ca aveti mult timp liber 

Fii prietenos, dar profesionist Transformă vizita într-un apel social 

Contactați îndrumătorul companiei / 

supervizorul studenților atunci când intrați 

Mergeți direct la student 

Fii alert și observa Nu da impresia de dezorientare 

Fiți atenți la semnalul sponsorului de instruire 

că ar trebui sa incheiati conferinta 

Depinzi numai de memorie pentru detalii ale 

vizitei 

Să aveți o intalnire privată cu studenții cu 

privire la vizitarea locului de instruire 

Prelungiți vizita și pierdeți timpul sponsorului 

de formare 

Fii obiectiv și dispus să înveți Subliniați greșelile sau practicile proaste ale 

studentului în timpul antrenamentului 

Supravegheaza elevul la locul de munca Treceți-vă ca expert sau autoritate. 

Tratează toate informațiile și înregistrările ca 

fiind confidențiale 

Întrerupeți sau interferați cu activitatea 

elevului 

Fiți loial profesiei de cadru didactic în orice 

moment și depuneți eforturi pentru 

îmbunătățirea relațiilor 

Discutați problemele cursantului în clasă 

Completați notele imediat după vizită Criticați furnizorii de educație profesională / 

politicile, procedurile, programa școlară etc. 
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III.3. Instrumente pentru monitorizarea si colectarea datelor 

 

Fişa de monitorizare a tuturor partilor implicate in procesul formării 
 
Denumirea programului: ............................................................................................................ 
Denumirea furnizorului:............................................................................................................... 
Formator: ............................................. 
Companie: .................................................... 
Tipul activităţii observate (teoretică / aplicativă).............. 
Data şi ora: .........................................Locul: ...........................................  
Nr. Studenti WBL prezenţi ........din .......... înscrişi 
Aspecte preliminare despre curs: 
………………………………………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
REZUMATUL EVOLUTIEI CURSULUI DE PREGATIRE. 
Completeaza rapoartele pentru fiecare modul/etapa/misiune. 
 

Nr Responsabil / obiectiv 

strategic 

1st module or 

after 6 month 

2nd mod 

or……. 

………. Comments 

1 The WBL process.     

2 Students progress in achieving 

the learning outcomes 

    

3 The training activities     

4 Company and Tutor     

 
Vedere finala asupra cursului ............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

Planificator VET/formare profesionala  
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Ghid monitorizare formatori 

 

Denumirea proiectului de formare: ......................................................................................... 

Durata totală ...................................... (ore) din care s-au parcurs .............................. (ore) 

Locatia de desfasurare: .............................................................   

Data: ............................................................. 

Formator: ........................................................................ 

Denumirea modulului: …………………….. 

Disciplina/tema predată în cadrul programului: ……………………….. 

 

 Cum vă simţiţi în cadrul echipei de formare? 

 Ce fel de sprijin oferiţi cursanţilor pentru a pune în aplicare cele însuşite la programul de 

formare? 

 Este asigurată logistica necesară pentru desfăşurarea optimă a sesiunilor?  

 Când este distribuit suportul de curs? 

 Cursanţii sunt mulţumiţi de materialele de curs? Dacă nu, ce solicitări au? 

 Cum se realizează monitorizarea programului de formare? 

 Care sunt aspectele care vă oferă cele mai mari satisfacţii din cadrul programului de formare? 

 Dacă întâmpinaţi probleme sau aveţi nevoie de sprijin în realizarea formării, cui vă adresaţi? 

 Ce fel de probleme aţi întâmpinat până în prezent? 

 Ce soluţii au fost identificate? 

 Ce credeţi că ar trebui făcut pentru îmbunătăţirea programului de formare? Detaliaţi. 
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Fişa de monitorizare Trainer/Formator 

Denumirea programului: ............................................................................................................ 
Denumirea furnizorului:............................................................................................................... 
Formator: ............................................. 
Companie: .................................................... 
Tipul activităţii observate (teoretică / aplicativă).............. 
Data şi ora: .........................................Locul: ...........................................  
Nr. Studenti WBL prezenţi ........din .......... înscrişi 
Discuţii preliminare cu formatorul (formatorii):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DESFĂŞURAREA CURSULUI DE FORMARE 

Nr Enunţ Da Nu Parţial  Comentarii 

1 Formatorul prezintă obiectivele sesiunii / 

modulului şi agenda zilei 

    

2 Formarea include, în mod echilibrat, o 

diversitate de metode şi activităţi 

(prezentări, discuţii, aplicaţii etc.) 

    

3 Formatorul prezintă clar sarcinile de lucru     

4 Formatorul valorifică în mod adecvat 

experienţele cursanţilor 

    

5 Formatorul facilitează comunicarea şi 

colaborarea între cursanţi 

    

6 Formatorul gestionează bine timpul în 

cadrul activităţilor de formare 

    

7 Formatorul transmite mesaje clare 

(concluzionează, subliniază esenţialul) şi 

încurajează claritatea  

    

8 Formatorul subliniază relevanţa celor 

învăţate pentru activitatea profesională a 

cursanţilor, oferind exemple concrete, 

practice.  

    

9 Formatorul tratează cu respect toţi cursanţii 

şi manifestă respect pentru diversitate. 
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FEEDBACK ŞI EVALUARE 

Nr Enunţ Da Nu Parţial  Comentarii 

1 Formatorul oferă feedback constructiv 

cursanţilor  

    

2 Formatorul încurajează oferirea de 

feedback între cursanţi  

    

3 Formatorul colectează feedback de la 

cursanţi, inclusiv în scris 

    

4 Formatorul reflectează asupra feedback-ului 

cursanţilor, inclusiv în scris 

    

5.  Formatorul alocă timp suficient şi 

stăpâneşte tehnicile de debriefing, la finalul 

fiecărei activităţi din program.  

    

6.  Formatorul utilizează instrumente de 

evaluare a satisfacţiei cursanţilor şi 

comunică rezultatele celor interesaţi  

    

 

Discuţii cu formatorul (formatorii) la finalul sesiunii / activităţii: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................  
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Formular de feedback pentru activităţile de formare 
(poate fi aplicat formatorilor, companiei, studentilor WBL) 

 

 

Denumirea proiectului de formare: ......................................................................................... 

Durata totală ...................................... (ore) din care s-au parcurs .............................. (ore) 

Locatia de desfasurare: .............................................................   

Data: ............................................................. 

Formator: ........................................................................ 

Denumirea modulului: …………………….. 

Disciplina/tema predată în cadrul programului: ……………………….. 

 
 

 

 

1. Trei idei/lucruri pe care intenţionez să le utilizez/aplic: 
a.……………………………………………………………………………………………………………… 

b.……………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Două aspecte/lucruri care mi-au rămas neclare: 
a………………………………………………………………………………………………………………… 

b………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Un aspect/lucru ce ar putea fi îmbunătăţit/o recomandare: 
………………………………………………………………………………………………………………..... 
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Fişă de monitorizare a activităţilor de formare 
 

 

Denumirea proiectului de formare: ......................................................................................... 

Durata totală ...................................... (ore) din care s-au parcurs .............................. (ore) 

Locatia de desfasurare: .............................................................   

Data: ............................................................. 

Formator: ........................................................................ 

Denumirea modulului: …………………….. 

Disciplina/tema predată în cadrul programului: ……………………….. 

 

 

Ora Disciplina/ 

Modul 

Tipul 

activităţii 

Formator Participanţi 

grupa/ 

număr 

Locatie  Dotări 

sală 

Aspecte 

semnalate 

      

 

 

  

      

 

 

  

      

 

 

  

      

 

 

  

 

PLANIFICATOR VET……………………………………………………….. 
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CHESTIONAR de EVALUARE FORMATOR 

Denumirea proiectului de formare: ......................................................................................... 

Durata totală ...................................... (ore) din care s-au parcurs .............................. (ore) 

Locatia de desfasurare programului: .............................................................   

Data: ............................................................. 

Formator: ........................................................................ 

Denumirea modulului/temei: …………………….. 

 

 Vă rugăm să apreciaţi, pe o scală de la 1 la 5, aspectele semnificative ale activităţii la care aţi 

participat! Încercuiţi cifra care exprimă aprecierea dumneavoastră. 

5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

 

                                           INDICATORI    5    4    3    2  1 1 

1. Relevanţa şi utilitatea conţinutului abordat      

2. Sistematizarea şi coerenţa materialului prezentat      

3. Strategia utilizată de formator      

4. Atmosfera de lucru      

5. Alocarea timpului      

6. Calitatea organizării activităţii teoretice/practice      

7. Eficienţa activităţii       

8. Prestaţia formatorului/Mentorului      

Observaţii generale, sugestii de îmbunătăţire a activităţilor teoretice şi practice: 
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Chestionar de feedback Student WBL 

Denumirea programului: ............................................................................................................ 
Denumirea furnizorului:............................................................................................................... 
Formator/Mentor: .............................................  Companie: .................................................... 
Activitatea observata (teoretică / practica)..............  Unit.............Data/ora: ................. Locul: 
............... 
 

Pentru a evalua eficienţa demersului formativ, vă rugăm să completaţi sincer acest chestionar, 

incercuind DA sau NU şi apoi răspunzând la întrebări. 

1. Consideraţi activitatea desfăşurată utilă?      DA NU 

2. Consideraţi activitatea desfăşurată interesantă?     DA NU 

3. Consideraţi că problemele esenţiale au fost atinse în discuţie?   DA NU 

4. Ştiţi ce teme urmează să mai parcurgeţi?      DA NU 

5. Ştiţi cum se finalizează cursul, în ceea ce priveşte evaluarea cursanţilor? DA NU 

6. V-aţi simţit bine în grupul de lucru?      DA NU 

7. Au fost eficiente/adecvate metodele folosite?      DA NU 

8. Modul de prezentare a fost atractiv?      DA NU 

9. Limbajul a fost suficient de accesibil?      DA NU 

10. Ce notă acordaţi Formatorului/Tutorelui?     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Care dintre temele prezentate este cea mai utilă şi o puteţi folosi în activitatea dvs.? Dar cea 
inutila pentru activitatea viitoare? 
……………………………………………………………………………………………………  

12. Care dintre metodele folosite este cea mai utilă şi o puteţi folosi în activitatea dvs.? 
…………………………………………………………………………………………………………………  

13. Care au fost lucrurile/conceptele insuficient explicate? 
…………………………………………………………………………………………………………………  

14. Ce alte probleme/aspecte se mai puteau pune în discuţie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Care a fost colegul cel mai activ/bun pe parcursul acestui curs/activitate practica? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

16. Ce sugestii şi recomandări doriţi să faceţi Formatorului/Tutorelui? 
………………………………………………………………………………………………………  
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RAPORT EVALUARE CURS / PROIECT 
 

Denumirea programului: ............................................................................................................ 
Denumirea furnizorului:............................................................................................................... 
Formator/Mentor: .............................................  Companie: .................................................... 
Activitatea observata (teoretică / practica)..............  Unit.............Data/ora: ................. 
Locul: ............... 
 
A. AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII 

 

Nr. 

crt. 

INDICATORI 

 

ÎNTOTDEAUNA FRECVENT UNEORI RAR NICIODATĂ 

1.  Modificarea  strategiei propuse prin planul 

sesiunilor de formare conform nevoilor şi 

solicitărilor cursanţilor 

     

2.  Utilizarea metodelor interactive 

 

     

3.  Încurajarea participării active a cursanţilor la  

activităţile derulate 

     

4.  Valorificarea experienţei cursanţilor în 

procesul de formare 

     

5.  Sublinierea relevanţei celor învăţate prin 

exemple aplicabile în activitatea profesională 

a cursanţilor 

     

6.  Monitorizarea activităţii cursanţilor în sesiunile 

faţă în faţă şi on - line 

     

7.  Colectarea de feedback de la cursanţi 

 

     

8.  Oferirea  unui feedback constructiv cursanţilor      
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B. EVALUAREA ACTIVITĂŢII CURSANŢILOR 

 

Nr. 

crt. 

INDICATORI 

 

ÎNTOTDEAUNA FRECVENT UNEORI RAR NICIODATĂ 

1. Interacţiunea cursanţilor în cadrul grupului 

 

     

2. Capacitatea cursanţilor de argumentare a 

propriilor opinii 

     

3. Interesul cursanţilor pentru conţinuturile 

abordate 

     

4. Disponibilitatea cursanţilor de a învăţa din 

experienţa celorlalţi 

     

5. Disponibilitatea de a prezenta exemple de 

bune practici din propria activitatea 

profesională 

     

 

C. CONCLUZII DESPRINSE DIN CHESTIONARELE DE EVALUARE DISCIPLINĂ 

 

INDICATORI 

1. Relevanţa şi utilitatea conţinutului abordat 

Răspunsuri  5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

Nr. de repondenţi      

Observaţii: 

 

2. Sistematizarea şi coerenţa materialului prezentat 

Răspunsuri  5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

Nr. de repondenţi      

Observaţii: 
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3. Strategia utilizată de formator 

Răspunsuri  5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

Nr. de repondenţi      

Observaţii: 

 

4. Atmosfera de lucru 

Răspunsuri  5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

Nr. de repondenţi      

Observaţii: 

 

5. Alocarea timpului 

Răspunsuri  5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

Nr. de repondenţi      

Observaţii: 

 

 

6. Calitatea organizării activităţii teoretice/practice 

Răspunsuri  5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

Nr. de repondenţi      

Observaţii: 

 

7. Eficienţa activităţii 

Răspunsuri  5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

Nr. de repondenţi      
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Observaţii: 

 

8. Prestaţia formatorului 

Răspunsuri  5 = foarte bine 4 = bine 3 = mediu 2 = satisfăcător 1 = nesatisfăcător 

Nr. de repondenţi      

Observaţii: 

 

Observaţii generale: 
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Ghidulul Planificatorului VET pentru interviul cu 

managerul Societatii gazda – vizita 1 
 

Denumirea programului de formare: .......................................................................................... 

Furnizorul programului: .............................................................................................................. 

Categorie program……..…. 

Tip program……………. 

Durata totală ................................................ (ore) din care s-au parcurs .......................... (ore) 

Locaţia de desfăşurare a interviului…..................….. 

Locaţii de derulare a activităţilor de formare a programului acreditat: .......................................    

Data: .................................................................. 

Numele coordonatorului/ directorului: ..................................................................................... 

 

 Care este componenţa şi organizarea internă a echipei de formare ?  

 Cât de des şi cu ce scop se întâlnesc membrii echipei de formare?  

 Cum s-a procedat pentru a stabili orarul / calendarul formărilor? Cine a fost consultat?  

 Este asigurată asigura logistica necesară pentru desfăşurarea optimă a sesiunilor (sală de 

curs/seminar, echipamente etc)?  

 Cursanţii sunt mulţumiţi de materialele de curs? Dacă nu, ce solicitări au? 

 Sunteţi mulţumit(ă) de prestaţia formatorilor? Detaliaţi. 

 Formatorii vă solicită sprijinul? Pentru ce anume? 

 Cum se realizează coordonarea activităţilor de formare? 

 Sunteţi mulţumit(ă) de feedbackul pe care îl oferă cursanţii? Ce apreciază, în mod special, 

cursanţii. 

 Dacă întâmpinaţi probleme sau aveţi nevoie de sprijin în derularea programului de formare, cui 

vă adresaţi? 

 Ce fel de probleme aţi întâmpinat până în prezent? 

 Ce soluţii aţi identificat? 

 Ce credeţi că ar trebui făcut pentru îmbunătăţirea programului de formare?  
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Ghidulul Planificatorului VET pentru interviul cu 
managerul Societatii gazda – vizita 2 

 

 

Denumirea programului de formare: .......................................................................................... 

Furnizorul programului: .............................................................................................................. 

Durata totală ........................................... (ore) din care s-au parcurs .............................. (ore) 

Locaţia: .............................................................   Data: ............................................................. 

Numele coordonatorului/ directorului: ..................................................................................... 

 

 

După ultima vizită de monitorizare şi până în prezent, 

 Au avut loc întâlniri ale echipei de formare? Dacă da, cu ce scop? 

 (dacă s-a recomandat acest lucru; de catre cine?)  

 Au intervenit schimbări în activitatea de coordonare ? 

 Formatorii v-au solicitat sprijinul? Pentru ce anume? 

 Au intervenit schimbări în modul de colectare a feedbackului oferit de cursanţi? Detaliaţi. 

 Au intervenit schimbări în ceea ce priveşte gradul de satisfacţie al cursanţilor? Ce apreciază, în 

mod special, cursanţii? 

 Ce fel de probleme aţi întâmpinat în această perioadă? Cum le-aţi rezolvat? 

 V-aţi propus schimbări pentru perioada următoare de livrare a cursului? Dacă da, detaliaţi.  

 Dintre recomandările formulate după prima vizită de monitorizare care au condus sau consideraţi 

că ar putea  să conducă la o îmbunătăţire a modului de implementare a programului 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

e1
4

6
 

Ghid de interviu pentru Studentii WBL 
 

Denumirea programului de formare: .......................................................................................... 

Furnizorul programului: ............................................................................................................... 

Durata totală ....................................... (ore) din care s-au parcurs ............................. (ore) 

Locaţia: .............................................................   Data: ............................................................. 

Numărul cursanţilor participanţi la interviul de grup: 

 

 Care este aprecierea dvs. asupra programul de formare continua? 

 

 

 Ce temă/modul / sesiune v-a plăcut cel mai mult până acum? De ce? 

 

 

 Ce aţi aplicat in practica din cele  învăţate la formare? 

 

 

 Ce rezultate aţi avut?  

 

 

 Dacă nu aţi aplicat nimic, ce v-a împiedicat?  

 
 
Bibliografie: 

https://ro.scribd.com/doc/51363374/Teste-formator - TEST FORMATOR 

 http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_189/Manual%20de%20formare%20a%20formatorilor%20IRZ.pdf- 

MANUAL DE FORMARE A FORMATORILOR IRZ 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_190/Manualul%20formatorului.pdf - MANUALUL FORMATORULUI 

 http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2149307 - SUPORT FORMATORI-

EVALUARE 

https://ro.scribd.com/doc/51363374/Teste-formator
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_189/Manual%20de%20formare%20a%20formatorilor%20IRZ.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_190/Manualul%20formatorului.pdf
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2149307
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III.4. Instrumente pentru evaluare  

1. Lista de verificare a planului de acțiune:

 

2. Portofoliul de competențe dobândite 
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3. Evaluare individuală a Cursantului 

Formular de autoevaluare 

Cu această formular, Cursantul evidentiaza și evaluează modul și condițiile de realizare a WBL, 

acum fiind momentul sa identifice aspectele pozitive și negative, dar și sa transmita sugestii pentru 

viitoarele cursuri. 

Identificare Cursant
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4. Chestionar de colaborare WBL 
 

Acest chestionar pentru formatorii VET are ca scop evaluarea codului de conduită și 

colaborarea dintre cei trei actori principali implicați în implementarea programului de formare 

WBL: furnizorul VET, Compania gazdă și stagiarul. 

Evaluează de la 1 (min.) La 5 (max.) realizarea următoarelor sarcini, avand in vedere obiectivele 

programelor WBL: 

Consolidarea învățării teoretice și practice dobândite în timpul formării ÎFP 

Obisnuirea cursanților cu realitatea viitoare a activitatii lor profesionale. 

Realizarea (pentru cursant) unei legaturi mai puternice și mai fructuoase între instruire și 

companii. 
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5. Analiza SWOT  

Analiza SWOT aplicată într-un context WBL este o 
tehnică utilă pentru înțelegerea punctelor forte și 
slăbiciunilor comunicării organizaționale atât în mediul 
educațional, cât și în mediul de muncă și pentru 
identificarea oportunităților de îmbunătățire și a 
amenințărilor care pot fi confruntate. Punctele tari și 
punctele slabe sunt adesea interne organizațiilor, în 
timp ce oportunitățile și amenințările se referă în 
general la factori externi. 

Această matrice SWOT a fost concepută ca o 
activitate de grup mic pentru a fi aplicată cu formatori 
VET.  
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Cereți unui grup mic de formatori să completeze matricea SWOT. Pentru aceasta, utilizați 
următoarele întrebări: 

Ca formator / îndrumător ce trebuie să fac pentru îmbunătățirea comunicării organizaționale într-
un mediu educațional și de muncă? De ce? Cum o voi face? Ce strategii pot folosi? Ce ar trebui să 
eviți? 

După aceasta, susțineți o discuție cu grupul de formatori pentru a identifica principalele 
strategii de analiză SWOT: 

Utilizați punctele forte pentru a profita de oportunități, utilizați punctele forte pentru a minimiza 
amenințările, îmbunătățiți punctele slabe, profitând de oportunități, lucrați pentru a elimina 
punctele slabe pentru a evita amenințările ... 

Analiza SWOT este un cadru simplu dar util, pentru a analiza punctele tari și punctele slabe ale 
implementării programului WBL, precum și oportunitățile și amenințările cu care se confruntă. 
Acesta ajută la concentrarea pe atuurile, la minimizarea amenințărilor și la cel mai mare avantaj 
posibil de oportunitățile disponibile. 
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III.5. Instrumente pentru crearea de rețele cu părțile interesate. 

• Introducere - Cine sunt în WBL? 
 

Instrumentul 5-0: Părțile interesate și relațiile lor 

 Practica 

WBL 
     Invatarea 

WBL 
     Altele     

Practica 

WBL  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

Invatarea 

WBL  
                 

                  

                  

                  

                  

                  

Altele                  
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Instrumentul 5-0 T Părțile interesate și relațiile acestora – 

Sugestii pentru Studiu de Caz 

WBL Training                  

Compania 

VET 
  X X X X  X  X  X  X X X X 

Sindicate  X  X    X  X    X  X  

Camere  X X     X  X    X  X  

Instructor la 

locul de 

munca 

 X      X        X  

Colegii la 

locul de 

munca 

 X      X          

Invatarea 

WBL 
                 

Stagiar  X X X X X   X X  X  X  X X 

Clasă / 

Colegi 
               X  

Scoala  X X X    X X   X  X  X X 

Universitate                  

Parinti  X      X  X    X  X X 

Altele                  

Agenția 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă 

 X X X    X  X  X    X X 

Scoala VET                   

Planificatorul 

VET  
 X X X X   X X X  X  X   X 

Organizații 

de finanțare 
 X      X  X  X  X  X  
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Instrumentul 5- 1: Șablon de contacte de rețea cu date relevante 

Numele activitatii WBL  

______________________________________________________________ 

 

Părțile interesate relevante 

 

CINE Persoana de 

contact / 

organizatia 

Contacte 

 

Email 

Telefon 

Skype 

Instrumente de 

colaborare 

configurate: 

 

Basecamp 

Trello 

Google Drive 

Instrumente de 

comunicare 

configurate 

 

WhatsApp 

Skype 

Următorul 

contact 

planificat pentru 

(dată) prin 

(canal) 

Instruire WBL      

Compania VET      

Sindicate      

Camere      

Instructor la 

locul de 

munca 

     

Colegi la locul 

de munca 

     

      

      

Invatarea 

WBL 

     

Stagiar      

Clasa/Colegi      

Scoala      
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Universitate       

Parinti      

      

      

Altele      

Agenția 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă 

     

Scoala VET      

Planificatorul 

VET 

     

Organizații de 

finanțare 
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Instrumentul 5- 2: șablonul listei de verificare cu toți factorii interesați din WBL VET Planning 

Numele activitatii  WBL ______________________________________________________ 

Numele studentului ___________________________________________________________ 

Durata  ______________________________________________________________ 

 

Părți interesate relevante 

CINE Numele Date de contact preferate 

Initierea WBL   

Compania VET   

Sindicate   

Camere   

Instructor la locul 

de munca 

  

Colegii la locul de 

munca  

  

   

   

Invatarea WBL   

Stagiae   

Clasa/colegi   

Scoala   

Universitate   

Parinti   

   

   

Altele   

Agenția pentru 

Ocuparea Forței 
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de Muncă 

Scoala VET   

Planificatorul VET   

Organizatii de 

finantare 

  

   

   

 

 

Instrumentul 5-3: Șablon - Responsabilitățile părților interesate în WBL VET Planning 

 

CINE RESPONSABILITATI 

Elevii WBL  Sa fii punctual la locul de munca 

Respectarea regulilor interne ale companiei WBL 

(de exemplu, în caz de securitate, administrare 

etc.) 

 

Pentru a respecta protecția datelor și a păstra orice 

informație confidențială internă 

 

Informarea companiei și a planificatorului de VET 

în caz de boală 

 

Pentru a lucra conștiincios și precis, pentru a trata 

toate articolele cu grijă. 

 

Pentru a urma instrucțiunile formatorilor interni 

din companie 

Pentru a acționa ca membru al echipei 
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Companii WBL Pentru a numi instructori potriviți 

 

Pentru a furniza gratuit echipamentele sau 

instrumentele necesare lucrării (de exemplu, 

computerul de la birou, cuțite pentru un bucătar, 

ciocane pentru un tâmplar etc.) 

Pentru a asigura siguranța la locul de muncă 

 

Pentru a respecta orice reglementări legale cu 

privire la activitatea WBL (de exemplu, maxim de 

ore de lucru, orice reglementări speciale pentru 

tinerii sub 18 ani) 

Pentru a atribui numai joburi cursantului WBL care 

sunt legate de obiectivul activității WBL 

 

 

 

 

 

 

 

Planificator WBL  Planificarea opțiunilor WBL fezabile pentru 

cursanți în termeni de vârstă, condiție fizică, 

restricții fizice etc. 

Să acționeze ca persoană de contact / punct de 

referință pentru toți actorii implicați în activitatea 
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WBL 

 

Pentru a planifica, gestiona și monitoriza orice 

comunicare cu părțile interesate 

Pentru a planifica, gestiona și monitoriza buna 

organizare a activității WBL, inclusiv pregătirea și 

monitorizarea, acasă și în străinătate (în cazul 

mobilităților către alte țări) 

Pentru a rezolva orice probleme care pot apărea în 

legătură cu activitatea WBL 

 

Pentru a evalua elevii WBL înainte și după 

activitatea WBL 

Evaluarea companiei WBL, în vederea adecvării și 

adecvării acestora ca companie gazdă pentru 

activitatea WBL 

Evaluarea experienței WBL cu toate părțile 

interesate 

Pentru a verifica dacă există finanțarea activității 

WBL 

 

 

 

 

 

 

Scoala Pregătirea cursanților WBL cu abilități tehnice 

adecvate (inclusiv abilități lingvistice) necesare 

activității WBL 

 

Pregătirea cursanților WBL cu abilități soft 

adecvate necesare activității WBL 
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Altele  
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Instrumentul 5-4: Costuri care pot apărea împreună cu opțiunile potențiale de finanțare 

COSTURI OPTIUNI DE FINANTARE  

Transport către / de la companie • Şcoală 
• Familii 
• Agenție de ocuparea forței de 
muncă 
• Finanțare publică de la alte 
autorități locale / regionale 
• Finanțare europeană, de ex. 
Erasmus + pentru mobilități WBL în alte 
țări europene, Corpul European de 
Solidaritate 
• Sponsorizare (de exemplu, 
transport public local, proiecte de 
voluntariat) 

Mese în timpul timpului de muncă • Familii 
• Compania WBL 
• Şcoală 
• Sponsorizare 
• Finanțare publică 

Echipamente de lucru (de ex. Unelte, 

îmbrăcăminte de lucru) 

• Compania WBL 
• Școală (are o serie de astfel de 
echipamente / îmbrăcăminte de lucru 
pentru a le înmâna elevilor pentru 
închiriere gratuită) 
• Agenție de ocuparea forței de 
muncă 
• Alte autorități locale / regionale 

Asigurări speciale 

 

 

 

 

• Compania WBl 
• Scoala 

 

Compensație pentru studenții WBL 

 

 

 

 

• Compania WBL 
• Sponsorizare 
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Instrumentul 5 -5: Activități și canale de sustenabilitate 

Activitati Canale alese 

Comunicate 

 Website 

 Blog 

 Social Media (Facebook, Instagram etc.) 

 Ziar regional 

 Reviste de experti 

 Conferinţe 

 Evenimente informaționale 

 Rețele de experți 

 Vizite de studiu (de intrare / ieșire) 

 Alte: 

Raport de bune practici redactat de cursant 

 Website 

 Blog 

 Social Media (Facebook, Instagram etc.) 

 Ziar regional 

 Reviste de experti 

 Conferinţe 

 Evenimente informaționale 

 Rețele de experți 

 Vizite de studiu (de intrare / ieșire) 

 Alte: 

Povesti de succes 

 Website 

 Blog 

 Social Media (Facebook, Instagram etc.) 

 Ziar regional 

 Reviste de experti 

 Conferinţe 

 Evenimente informaționale 

 Rețele de experți 

 Vizite de studiu (de intrare / ieșire) 

 Alte: 

Interviuri 

 Website 

 Blog 

 Social Media (Facebook, Instagram etc.) 

 Ziar regional 

 Reviste de experti 

 Conferinţe 

 Evenimente informaționale 

 Rețele de experți 

 Vizite de studiu (de intrare / ieșire) 

 Alte: 

Articole de presă destinate publicului larg 
 Website 

 Blog 

 Social Media (Facebook, Instagram etc.) 
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 Ziar regional 

 Reviste de experti 

 Conferinţe 

 Evenimente informaționale 

 Rețele de experți 

 Vizite de studiu (de intrare / ieșire) 

 Alte: 

Publicatii pentru experti 

 Website 

 Blog 

 Social Media (Facebook, Instagram etc.) 

 Ziar regional 

 Reviste de experti 

 Conferinţe 

 Evenimente informaționale 

 Rețele de experți 

 Vizite de studiu (de intrare / ieșire) 

 Alte: 

Altele:  

 Website 

 Blog 

 Social Media (Facebook, Instagram etc.) 

 Ziar regional 

 Reviste de experti 

 Conferinţe 

 Evenimente informaționale 

 Rețele de experți 

 Vizite de studiu (de intrare / ieșire) 

 Alte: 
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III.6. Instrumente pentru îmbunătățirea experienței WBL - VHS 

Tool 6-1. Activități WBL - validare (perspectiva companiei) 

Numele activitatii WBL: _______________________________________________________ 

Datile activitatii WBL: _______________________________________________________ 

 

Subiect Descriere generala Ce se face cu privire la 
această activitate WBL? 

Construiți 
angajamentul 

Compania devine conștientă de oportunități și 
înțelege ce se va face și cum se va face, costurile, 
precum și rezultatele posibile. Angajamentul față 
de o documentație privind competențele este 
împărtășit la nivel decizional. Planurile de 
dezvoltare a unei companii pentru un sistem de 
recunoaștere sunt explicate tuturor părților 
interesate. 

 

Profilul de 
competență al 
companiei 

Definirea tuturor tipurilor de funcții așteptate în 
cadrul companiei și, pentru fiecare tip de loc de 
muncă, competențele așteptate de la fiecare 
lucrător care face aceste locuri de muncă. 

 

Implicarea 
candidaților 

Implicarea candidaților necesită informații despre 
proces, obiectivele, oportunitățile pentru candidat 
și orice situații critice/dificile cu care se vor 
confrunta. 

 

Finalizarea 
portofoliului 

Candidații completează portofoliul raportând toate 
experiențele educaționale, de formare și de muncă 
și introducând dovezi ale competențelor 
documentate sau nedocumentate dobândite. Acest 
lucru se poate face, de exemplu, folosind un 
chestionar de autoevaluare privind competențele 
comportamentale. 

 

Evaluare Pe baza portofoliului, un grup de evaluare poate 
începe să evalueze profilul persoanelor fizice. Poate 
fi implicat un evaluator extern. 

 

Planul de dezvoltare 
personală 

Rezultatele evaluărilor sunt discutate cu candidații 
și în cadrul companiei și devin baza unui plan de 
dezvoltare personală care ia în considerare 
competențele candidatului și planurile companiei. 

 

Formare profesională Instruirea personalizată este definită folosind 
planul de dezvoltare personală ca bază. 

 

Validarea 
competentelor 

Competențele sunt validate de companie și 
documentate și oferă credit pentru a începe un nou 
loc de muncă sau pentru a intra într-o rută de 
formare profesională. 

 

 

Luat din https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf / p41 

 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf%20/
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Tool 6-2 WBL activities – validation (learners' perspectives) 

 

Numele activitatii WBL: _______________________________________________________ 

Data activitatii WBL: _______________________________________________________ 

 

  Comentariu general Ce se face cu privire la 
această activitate WBL? 

1 Este suficientă 
recunoașterea 
informală sub 
forma 
certificatului de 
participare? 

Pentru programele de umbră scurtă sau de experiență 
de muncă care sunt destinate să ajute studenții să facă 
alegeri mai bune în carieră, acest lucru ar putea fi 
suficient. 

 da (completat) 
  nu ( mergeți la Q2) 

2 Va fi evaluată și 
recunoscută 
activitatea WBL? 

 

Evaluarea și recunoașterea vor ajuta la realizarea 
vizuală a celor învățate pe parcursul activității WBL. 

da (mergeți la 3) 
  nu (completat) 

3 Cum se va face 
evaluarea? 

Un test practic în care elevul trebuie să demonstreze că 
poate efectiv face ceva este cea mai frecventă evaluare 
în WBL. 

test practic (mergeți la 4) 
  altul (mergeți la 4) 

4 Cât de des va fi 
evaluat WBL 

În funcție de durata activității WBL.  

5 Cine va evalua și 
certifica WBL? 

Evaluarea obiectivă și neutră este necesară elevii înșiși 

companie 

profesori 

parteneri sociali 

alte 
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Instrument 6-3 Activități WBL - Europass și Mobilități 

 

Numele activitatii WBL: _______________________________________________________ 

Numele studentului:  _______________________________________________________ 

 

1. Ați apreciat activitatea WBL? Dacă nu, vă rugăm să dați motive 
 

 

2. Ți-ai pregătit activitatea WBL cu o aplicație pentru interviu sau plasament de muncă? Dacă 
da, ați folosit vreunul dintre documentele Europass? Vă rugăm să specificați. 

 

 

3. Activitatea WBL v-a ajutat să aflați mai multe și să îmbunătățiți? Dacă da, ați actualizat deja 
CV-ul dvs. (Europass)? 

 

 

4. Ați finalizat activitatea WBL în străinătate? 
 

a. Dacă da, ați primit un certificat de mobilitate Europass? 
 
 

b. Dacă da, abilitățile tale lingvistice erau suficiente? 
 

 

5. Aveți nevoie de mai mult sprijin din partea programatorului VET cu documente Europass? 
 

 

 

6. Aveți nevoi sau idei noi care ar putea fi adresate viitoarelor activități WBL. Te rog explica. 
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Instrument 6-4 Activități WBL - Planuri de viitor - Întreprinderi 

 

Numele activitatii WBL: _______________________________________________________ 

Interprinderea : _______________________________________________________ 

 

1. Ați apreciat activitatea WBL? Dacă nu, vă rugăm să dați motive 
 

 

 

2. Studenții au cunoștințe și abilități adecvate din învățământul general care trebuie să fie 
angajat în întreprinderea dvs.? Dacă nu, vă rugăm să explicați 

 

 

 

3. Întreprinderea dvs. se confruntă cu provocări (de exemplu, digitalizarea, îmbătrânirea 
societății, schimbările climatice, globalizarea) care vor necesita noi abilități ale viitorilor 
dvs. angajați? Dacă da, vă rugăm să explicați 

 

 

 

4. Întreprinderea dvs. se extinde în alte sectoare sau în alte țări care vă vor schimba nevoile 
viitorilor angajați? Dacă da, vă rugăm să explicați 

 

 

 

5. Aveți nevoi sau idei noi care ar putea fi adresate viitoarelor activități WBL. Te rog explica. 
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Instrument 6-5 activități WBL - crearea unui ecuson digital 

 

Numele activitatii WBL: _______________________________________________________ 

 

1. Nume de ecuson 
 

 

2. Descriere 
 

 

3. Criterii 
 

A. Specific: Ce va reuși câștigătorul de insigne prin câștigarea acestei insigne? 
 
 
B. Măsurabil: Cum va ști evaluatorul când a fost atins nivelul la care a fost acordat ecusonul? 
 
 
 
C. Realizabil: În ce moduri se poate realiza ecusonul? 
 
 
 
D. Relevant: Merită să câștigi insigna? Ce oportunități deblochează? 
 
 
 
E. Punctual: intervalul de timp pentru câștigarea ecusonului trebuie să fie limitat și cunoscut 
în avans 
 

 

4. Emitent 
 

5. Dovezi 
 

 

Preluat din  https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf  

 

https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf
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IV.  Linii directoare pentru asigurarea calității planificării VET 

 

 

Ce este asigurarea calității? 

Termenul de calitate se referă la „natura” - adică proprietăți, criterii sau atribute - ale unui produs, 

un serviciu, un proces etc., care îl face potrivit pentru un anumit scop sau pentru atingerea 

obiectivelor specifice. Evaluarea calității urmărește să stabilească dacă și, în caz afirmativ, ce 

diferențe există între caracteristicile de calitate vizate și cele determinante. Asigurarea calității se 

bazează pe aceste constatări și, printr-o analiză sistematică, descoperă cauzele acestor 

discrepanțe cu scopul de a elimina deficitele de calitate și / sau de a le evita în viitor. 

Temele privind calitatea și asigurarea calității au jucat un rol esențial în educație de câțiva ani. 

Scopul este de a contura „natura” întregului proces de calificare într-un mod în care obiectivele 

educaționale specificate de furnizorul de calificare să fie atinse. 

Asigurarea calității VET poate fi înțeleasă ca totalitatea măsurilor stabilite cu scopul a verifica dacă 

procesele și procedurile sunt în vigoare, si care atunci când sunt eficiente, asigură o buna calitate 

si in acelasi timp, îmbunătățirea calității VET. 

Scopul general al asigurării calității VET este de a sprijini atingerea și menținerea standardelor de 

calitate VET. În ceea ce privește standardele de calitate, elaborarea de politici în materie de 

educație profesională trebuie să țină seama de judecățile de valoare ale diferitelor „comunități” de 

persoane care influențează, orientează, interferează cu, oferă și beneficiază de VET. 

Obiectivele cheie ale asigurării calității în cadrul VET sunt susținerea furnizării de VET de înaltă 

calitate și obținerea calificărilor relevante, controlarea respectării standardelor naționale care 

protejează fiabilitatea calificărilor VET, controlul utilizării efective și eficiente a finanțării și 

sprijinirea “culturii calitatii” educatiei, cu scopul îmbunătățirii continue a calității. 

Pe lângă urmărirea unui invatamant profesional VET bun, funcțiile de asigurare a calității VET 

includ - cu relevanță deosebită pentru autoritățile publice: 

■ să sporească atractivitatea învățământului profesional (ENQA-VET, 2009), punand in evidentă 

atractivitatea conținutului și a didacticii VET pentru cursanți; 

■ să consolideze încrederea și speranta în calificările VET, demonstrând că acestea îndeplinesc 

standardele naționale și corespund cererii pieței muncii; 

■ să sprijine planificarea strategică pentru dezvoltarea competențelor, adecvată unei economii 

funcționale și echilibrate, evidentiind clar relația dintre informațiile de pe piața muncii și 

planificarea educației și formării, inclusiv pentru ÎFP/VET; 
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■ sa creasca gradul de conștientizare a bazei de competențe naționale, cu accent pe 

disponibilitatea competențelor vocationale / profesionale, în special în scopul creării de noi afaceri 

și a investițiilor directe internaționale; 

■ sa reduca la minimum riscul de utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice; și, cu o 

relevanță deosebită pentru companii și sectorul privat: 

■ să semnalizeze expertiza și încrederea serviciilor și produselor; 

■ menținerea și dezvoltarea nivelurilor ridicate de productivitate și competitivitate a forței de 

muncă; 

■ să demonstreze „randamentul investițiilor” în VET. 

În toate procesele de calitate, standardele au o deosebita importanță. Atingerea unei aplicări 

consistente a standardelor se bazează pe o parte, pe reglementări și orientări obligatorii (cine 

trebuie să facă ce, cu cine, cum și când) și, pe de altă parte, pe încredere în competența și 

experiența actorilor implicați și a autonomiei lor. Gradul de reglementare și autonomie variază de 

la sistem la sistem și este în raport cu procesele de calificare (dezvoltare, livrare, certificare, etc.). 

Mecanismele coerente de asigurare a calității VET se extind de la nivel individual (autoevaluare), 

trecand prin nivelul organizațional (evaluare internă și verificare obiectivă / externă), pana la 

nivelul intregii societati (evaluarea instituțiilor, programelor, reformelor). 

MESAJ IMPORTANT: 

 

Principalele instrumente europene de asigurare a calității (QA) 

Această secțiune oferă câteva informații despre instrumentele pe care vi se va cere să le 

implementați în instituția dvs. 

Care sunt principalele instrumente europene pentru asigurarea de evaluare a calității în VET? 

Principalul instrument european pentru asigurarea calității în ÎPT este Cadrul european de 

referință pentru asigurarea calității pentru ÎFP (EQAVET). EQAVET ajută statele membre să 

promoveze și să monitorizeze continuu sistemele VET. Cadrul nu este prescriptiv, dar oferă 
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principii comune, criterii de calitate, descriptori indicatori și indicatori care pot ajuta la evaluarea și 

îmbunătățirea furnizării ÎFP. 

Cadrul constă într-un ciclu de asigurare și îmbunătățire a calității (planificare, implementare, 

evaluare / evaluare și revizuire / revizuire) bazat pe o selecție de indicatori aplicabili în 

managementul calității atât la nivelul sistemului VET, cât și la nivelul furnizorilor VET. 

Metodologia de asigurare a calității propusă și pe care va trebui să o implementați se bazează pe 

trei aspecte principale: 

• ciclul calității format din patru faze (planificare, implementare, evaluare și revizuire) descris 

pentru furnizorii / sistemele VET; 

• criterii de calitate și descriptori indicativi pentru furnizorii de formare, pentru fiecare fază a 

ciclului, cu privire la modul de implementare a ciclului de calitate; și 

• indicatori comuni (cantitativi și calitativi) pentru evaluarea țintelor, metodelor, procedurilor și 

rezultatelor instruirii atât la nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor. 

Ceea ce este important pentru dumneavoastră în calitate de furnizor de educație profesională este 

ciclul de asigurare a calității și indicatorii pe care va trebui să-i utilizați pentru a implementa un 

sistem de asigurare a calității în cadrul instituției dvs. 

Trebuie avut în vedere faptul că EQAVET este un meta-cadru (cadru umbrelă), iar aplicarea altor 

sisteme de management al calității, cum ar fi ISO și EFQM, nu intră în conflict cu / contravine 

EQAVET. 

Ce este acest ciclu de asigurare și îmbunătățire a calității? 

Ciclul QA implică următoarele faze: 

• Planificare: stabiliți tinte și obiective clare, adecvate și măsurabile în ceea ce privește politicile, 

procedurile, sarcinile și resursele umane. 

 

• Implementare: Stabiliți proceduri pentru a asigura atingerea tintelor și obiectivelor (de exemplu, 

dezvoltarea parteneriatelor, implicarea părților interesate, alocarea resurselor și a procedurilor de 

organizare / operaționale). 

 

• Evaluare: Proiectarea mecanismelor de evaluare a realizărilor și rezultatelor, prin colectarea și 

prelucrarea datelor, pentru a face evaluări în cunoștință de cauză. 

 

• Revizuire: elaborați proceduri pentru a atinge rezultatele și / sau noi obiective. După procesarea 

feedback-ului, părțile interesate cheie discuta și analizeaza situatia, pentru a elabora proceduri 

pentru schimbare. 
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Planificare 
 
Există o serie de indicatori pe care îi puteți utiliza pentru a vă ajuta la planificarea cursurilor dvs. și 
care vă asigură că planificați o pregătire de calitate. Formarea trebuie să fie relevantă pentru 
sectorul vizat, iar cursanții trebuie să dobândească acele abilități cerute de sector. De asemenea, 
trebuie să aveți și să păstrați dovezi despre modul în care ați asigurat această pregătire de calitate. 
 
Instrumentul VET vă recomandă să utilizați indicatorii pentru a lua în considerare aspectele 
planificării enumerate mai jos. Când decideți cum să folosiți indicatorii dvs., nu uitati sa aratati că 
in acest fel asigurați calitatea în următoarele aspecte: 
 
• Cum se reflectă obiectivele / obiectivele politicii europene, naționale și regionale în domeniul 
VET în obiectivele pe care le-ați stabilit pentru instituția dvs.? 
 
• Cum vă asigurați că există claritate în tintele sau obiectivele pe care le-ați stabilit? 
 
• Cum vă asigurați că există suficiente consultări permanente cu părțile interesate relevante 
pentru a identifica nevoile locale / individuale specifice? 
 
• Aveți persoane responsabile pentru fiecare aspect al managementului și dezvoltării calității? 
 
• Cum este implicat inca de la inceput personal desemnat, în planificarea tuturor aspectelor 
furnizării ÎFP? 
 
Tabelul de mai jos vă oferă indicatorii pe care îi puteți utiliza și trebuie să indicați cum aveți de 
gând să le utilizați și ce dovezi puteți arăta. Nu este necesar să folosiți toți indicatorii din fiecare 
fază. Puteți folosi unele după cum considerați că este cel mai bine. Ceea ce este important este să 
vă asigurați că abordați toate aspectele enumerate mai sus. Sunt prezentate câteva exemple 
despre modul în care se poate utiliza tabelul.  
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Tabel: Cartografierea modului în care folosiți indicatorii dvs. în timpul planificării 

 

 

 

Dacă nu reusiti sa faceți acest lucru, cel mai bine ar fi să vedeți cum au făcut-o alții. Aici puteți găsi 

două exemple de la două instituții diferite, despre cum au depasit ele acest moment, utilizand 

indicatorii în faza de planificare. Caseta oferă o descriere a proceselor utilizate și un tabel despre 

cum, în cazul lor, s-ar fi completat în tabelul de mai sus. Vă rugăm să considerați acest lucru ca 

model de inspirație și nu ca modul în care ar trebui să fie făcut. Fiecare instituție are nevoile și 

modalitățile sale de lucru. Ar fi mult mai ușor să implementați ceea ce credeți că funcționează cel 

mai bine pentru instituția dvs. 
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