Institutul European pentru Promovarea Invatarii Informale
(European Institute for the Promotion of Informal Learning - EIPIL)

Anexa 1

Certificarea Firmelor/Intreprinderilor

Ghidul Angajatorului
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Ce este EIPIL ?
EIPIL este un parteneriat multi-national derivat din organizatiile europene participante
la proiectul Leonardo da Vinci, Oportunitati de Invatare Informala la Locul de munca.
Membrii fondatori ai parteneriatului provin din Franta, Germania, Lituania, Spania,
Suedia si Marea Britanie. Ei s-au angajat sa recunoasca Invatarea Informala la Locul
de munca.
Ce este Invatarea Informala ?
Exprimat simplu invatarea informala este dobandirea de competente si cunostinte noi
ca rezultat al activitatilor de rutina sau ocazionale desfasurate la locul de munca.
De ce ar fi interesate firmele/intreprinderile ?
Invatarea informala are un impact major asupra capacitatii persoanelor de a lucra
eficient. Acesta este un beneficiu major pentru o firma sau intreprindere.
Orice firma/intreprindere care poate demonstra o cultura pozitiva referitoare la
invatarea informala isi arata capacitatea de a creste productivitatea muncii
permitandu-le angajatilor sa isi dezvolte competentele. Cateva beneficii sunt
subliniate mai jos :


Acoperirea golurilor interne de competente poate reduce costurile si timpul de
recrutare



Acoperirea cererilor viitoare pentru noi compete avand deja forta de munca
care poate raspunde repede si corespunzator la schimbarile produse in
mediul de afaceri sau pe piata



Imbunatatirea perspectivei firmei/organizatiei prin incheierea (castigarea) de
contracte datorita existentei fortei de munca pregatita si diversa



Reducerea fluctuatiei personalului datorita cresterii coeziunii interne si a
motivatiei angajatilor prin realizarea certificarii invatarii informale



Cresterea performantelor si a productivitatii angajatilor (si, prin urmare,
cresterea performantei afacerii)



Asigurarea unei cunoasteri corespunzatoare in cadrul organizatiei a abilitatilor
detinute de membrii acesteia, ceea ce reduce nevoia de personal angajat pe
perioada limitata in cazul imbolnavirilor sau problemelor interne in diverse
zone ale firmei (afacerii)

Tot ce a fost prezentat mai sus are un efect pozitiv asupra unei firme/intreprinderi.
Primirea certificarii EIPIL poate fi utilizata de catre firma/intreprindere ca un indicator
de inalta calitate in relatia cu furnizorii/clientii
De ce are nevoie o firma/intreprindere pentru a demonstra primirea certificarii ?
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Pentru a primi certificarea firma/intreprinderea trebuie sa :
1.

Demonstreze ca sustine si promoveaza invatarea informala

2.

Instituie si intretine un mediu in care invatarea informala si colaborarea
se pot dezvolta

3.

Demonstreze ca procesele de lucru sustin invatarea informala

4.

Evalueze contributia invatarii informale in performantele afacerii

Tabelul de mai jos contine indicatorii pe care evaluatorii ii vor verifica la locul de
munca.
Rezultate

1 Demonstreaza ca sustine
invatarea informala

Indicatori
Pentru a obtine fiecare rezultat o firma/intreprindere
trebuie sa demonstreze abilitatea de a :

•
•
•

2 Instituie si intretine un mediu
in care invatarea informala si
colaborarea se pot dezvolta

•
•
•
•

3 Demonstreaza ca procesele
de lucru suporta invatarea
informala

•
•
•
•

4 Evalueaza contributia
invatarii informale in
performantele afacerii

•
•

Identifica felul in care invatarea informala este
pozitionata strategic in cadrul politicilor companiei
Dezvolta strategii corespunzatoare pentru a permite
invatarea informala
Comunica angajatilor procesele/oportunitatile de
invatare informala
Valorizeaza invatarea informala ca parte a
procesului de recrutare
Instituie/mentine procese relevante de inducere a
invatarii informale
Valorizeaza invatarea informala ca parte a
procesului de dezvoltare a personalului
Recunoaste invatarea informala in procesul de
evaluare
Arata canale de comunicare ce sustin invatarea
informala
Selecteaza oportunitatile care permit invatarea
informala
Asigura spatii sociale si personale corespunzatoare
Incurajeaza structurile sociale si organizarea
evenimentelor
Verifica importanta invatarii informale in rezultatele
afacerii
Verifica importanta invatarii informale in performanta
personalului
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Cum poate fi demonstrata indeplinirea indicatorilor de mai sus ?
In mod cert fiecare afacere este diferita, dar in tabelul urmator sunt cuprinse cateva activitati care pot furniza dovezile cerute.
Indicator
Sa identifice felul in care este
pozitionata strategic invatarea
informala in firma
Sa dezvolte strategii corespunzatoare
pentru a permite invatarea informala
Sa comunice angajatilor procesele/
oportunitatile pentru invatarea
informala

Valorificarea invatarii informale ca
parte a procesului de recrutare
Instituirea/mentinerea proceselor
relevante de inducere a invatarii
informale
Valorificarea invatarii informale ca
parte a procesului de dezvoltare a
personalului

Recunoasterea invatarii informale in
procesele de evaluare

Dovezi posibile
Managerii pot oferi exemple in cadrul
interviului
Strategii
Inregistrari ale unor situatii de la locul de
munca
Introducerea in descrierea postului a
activitatilor de mentorat si/sau
Rotatia pe posturi
Publicatii interne
Reuniuni de invatare
Anunturi pentru posturi
Date despre interviurile de angajare
(scrise + confirmarea anagajatilor)
Planuri de lucru, evaluare la intervale
adecvate cu noii angajati, procese de
mentoring
Angajatilor le este oferita posibilitatea de
a efectua si alte sarcini de munca
Oportunitati pentru personal de a efectua
sarcini mai complexe
Recunoasterea/dezvoltarea altor
competente
Intrebarile in cadrul procesului de
evaluare
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Cum este aceasta reflectata in afacerea ta ?

Indicator

Sa arate ca exista canalele de
comunicare ce
faciliteaza invatarea
formala

Selectarea oportunitatilor care permit
invatarea informala

Asigurarea spatiilor cu destinatie sociala
si personala

Incurajarea structurilor sociale si a
evenimentelor

Dovezi posibile
Inregistrarea rotatiei pe posturi
Inregistrarea altor contributii in timpul
evaluarii
Zona specifica pe panoul cu notite
Schema de sugestii
Feedback referitor la procese (ex:
calitatea acestora)
Comunicarea intre colegi
observata/confirmata in timpul
interviurilor
Aratarea felului in care feedback-ul de la
clientii interni si externi contributie la
cresterea competentelor/cunostintelor
angajatilor
Persoane neexperimentate puse in
echipa cu persoane experimentate
Mentoratul
Schemele de roatatie pe posturi
Largirea sferei de responsabilitate
Intalnirile echipelor
Sedinte de personal
Oferirea de feedback referitor la invatare
altor colegi
Spatiul fizic permite comunicarea
Birou + dovezi ale invatarii informale
Spatiu de interactiune sociala + dovezi
ale interactiunilor pentru invatarea
informala
Comunicarea intre persoane incurajeaza
interactiunile zilnice care au ca finalitate
atat dezvoltarea evenimentelor de
socializare cat si invatarea informala a
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Cum este aceasta reflectata in afacerea ta ?

Indicator

Evaluarea rolului invatarii informale in
performanta afacerii
Evaluarea rolului invatarii informale in
performanta personalului

Dovezi posibile
angajatilor
Cluburi si asociatii la locul de munca,
echipa de footbal, etc.
Managerii pot da exemple
Legatura intre invatarea informala si
retentia personalului, motivatia
personalului, etc
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Cum este aceasta reflectata in afacerea ta ?

Cine garanteaza calitatea certificarii ?
Una dintre cele mai importante organizatii de certificare a asigurarii calitatii din Marea
Britanie va supraveghea certificarea in toate statele membre.
In fiecare stat membru, echipa EIPIL va asigura la inceput calitatea procesului de evaluare
pentru obtinerea acestei certificari.
Procesul de evaluare va deranja activitatile mele ?
Procesul de evaluare nu ar trebui sa deranjeze activitatile desfasurate in organizatie. Va fi
nevoie ca evaluatorii sa discute cu anumiti membrii ai personalului timp de cateva minute, sa
faca observatii la locul de munca si poate sa se uite la cateva documente.
Pentru inceput, vor fi furnizate anumite informatii explicative si va fi efecuata o vizita de preevaluare. Membrii EIPIL vor ghida afacerea dumneavoastra spre certificare in cazul in care
considerati acest lucru ca fiind necesar, in urma vizitei de pre-evaluare.
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Institutul European pentru Promovarea Invatarii Informale
(European Institute for the Promotion of Informal Learning - EIPIL)

Anexa 2

Certificarea companiei / întreprinderii
Ghidul evaluatorului
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INTRODUCERE
Acesta este un certificat de calitate care confirmă că o întreprindere / companie a
implementat procese pentru a întemeia cu succes o cultură de învăŃare informală.

Beneficiile unui demers de certificare sunt:







Recunoaştere naŃională;
Asigurarea riguroasă şi obiectivă a sprijinului pentru învăŃarea informală;
Evaluarea se face prin raportare la standardele de calitate ale instituŃiei care acordă
confirmarea;
Planuri de acŃiune pentru îmbunătăŃirea continuă;
Dezvoltarea unei imagini comune asupra celor mai bune practici;
Îndrumarea angajatorilor spre cele mai bune practici.
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IniŃiativa europeană pentru promovarea învăŃării informale
Certificarea întreprinderii / companiei
Criterii
1. Angajatorii demonstrează ataşament faŃă de susŃinerea învăŃării informale.
2. Este creat un mediu în care pot înflori informalitatea şi colaborarea.
3. Procesele de muncă demonstrează sprijinirea învăŃării informale
4. Sunt utilizate evaluări pentru a determina contribuŃia învăŃării informale la performanŃele
afacerii.
Indicatori
Pentru a îndeplini fiecare rezultate, o companie /
întreprindere trebuie să demonstreze abilitatea de a:

Rezultate
1 Demonstrează ataşament
faŃă de susŃinerea învăŃării
informale

•Identifica cum este poziŃionată strategic învăŃarea
informală în cadrul companiei.

•Dezvolta strategii potrivite pentru a face posibilă
învăŃarea informală.

•Comunica angajaŃilor procesele / oportunităŃile de
învăŃare informală.
2 Creează un mediu în care
pot înflori informalitatea şi
colaborarea

•Considera învăŃarea informală ca parte a procesului de
recrutare.

•Crea / menŃine proces(e) relevant(e) de inserŃie la locul
de muncă

•Considera învăŃarea informală ca parte a procesului de
dezvoltare a personalului.

•Recunoaşte învăŃarea informală în procesul de
evaluare.
3 Demonstrează procese de
muncă sprijinind învăŃarea
informală

•Demonstra [existenŃa] canalelor de comunicare care
sprijină învăŃarea informală.

•Selecta oportunităŃile de a face posibilă învăŃarea
informală.

4 Evaluează contribuŃia
învăŃării informale la
performanŃa afacerii

•Oferi spaŃii personale şi sociale potrivite.
•Încuraja structurile şi evenimentele sociale.
•Evalua importanŃa învăŃării informale asupra
rezultatelor afacerii.

•Evalua importanŃa învăŃării informale asupra
performanŃelor personalului.
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Cum se poate dovedi atingerea indicatorilor de mai sus?
În mod evident, fiecare afacere este diferită, însă în tabelul următor sunt enumerate activităŃi care ar putea furniza dovezile cerute.
Indicator
Identificarea poziŃiei strategice a
învăŃării informale din cadrul
companiei.

Dovadă
Managerii pot explica / cita exemple întrun interviu faŃă către faŃă

Dezvoltarea strategiilor potrivite
pentru a face posibilă învăŃarea
informală
Comunicarea către angajaŃi a
proceselor / oportunităŃilor de
învăŃarea informală.

Strategii

Valorizarea învăŃării informale ca
parte a procesului de recrutare.

Crearea / menŃinerea unui/unor
proces(e) relevante de inserŃie la
locul de muncă
Valorizarea învăŃării informale ca
parte a procesului de dezvoltare a
personalului

Dovadă furnizată de către afacere

Afişe/anunŃuri la locul de muncă
Referire în descrierea postului la mentor
şi/sau
RotaŃia posturilor
Buletin informativ pentru personal
ReprezentanŃi sindicali pe probleme de
formare
AnunŃurile pentru posturile vacante
InformaŃii privitoare la desfăşurarea
interviurilor pentru posturile vacante
(scrise + confirmarea angajaŃilor.)
Programe implementate, evaluări la
intervale adecvate cu cei care sunt nouveniŃii, funcŃii de mentoring.
Membrii personalului au posibilitatea de
a îndeplini alte sarcini / de a ocupa alte
posturi
Membrii personalului au posibilitatea de
a îndeplini sarcini mai complexe
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Recunoaşterea învăŃării informale în
procesul de evaluare

Demonstrarea [existenŃei] canalelor
de comunicare care sprijină învăŃarea
informală

Selectarea oportunităŃilor pentru
învăŃarea informală

Furnizarea unor spaŃii personale şi
sociale adecvate

Încurajarea structurilor şi
evenimentelor sociale

Recunoaşterea dezvoltării altor abilităŃi
Întrebări în procesul de evaluare
EvidenŃa rotaŃiei posturilor
Luarea în evidenŃă a altor tipuri de
contribuŃii pe parcursul evaluărilor.
Afişaj specific pe panourile de afişaj
Broşuri cu sugestii
Întâlniri pentru feedback, ex. cercuri de
calitate
Monitorizarea/confirmarea comunicării
dintre colegi pe parcursul întrevederilor
Feedback din partea clienŃilor interni şi
externi pentru îmbunătăŃirea abilităŃilor şi
cunoştinŃelor.
Cei care au mai puŃină experienŃă
lucrează împreună cu cei care au mai
multă experienŃă
Mentoring
Diagramele pentru rotaŃia posturilor
ŞedinŃe de echipă
Comitete ale personalului
Feedback despre învăŃarea de la colegi
Amenajarea spaŃiilor să permită
comunicarea
Încăpere destinată personalului + dovezi
despre învăŃarea informală
SpaŃii de interacŃiune socială - dovezi cu
privire la interacŃiunile ce vizează
învăŃarea informală.
Comunicarea dintre membrii personalului
încurajează interacŃiunile sociale zilnice
şi cele de învăŃare
Cluburi şi asociaŃii la locul de muncă,

Pagina 12 din 70
© Parteneriatul EIPIL_PAN 2009

Evaluarea importanŃei învăŃării
informale asupra rezultatelor afacerii
Evaluarea importanŃei învăŃării
informale asupra performanŃelor
personalului..

echipă de fotbal, etc.
Managerii pot da exemple.
Legătură dintre învăŃarea informală şi
permanentizarea personalului, motivaŃie,
etc.
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Dosarul de probe al evaluatorului
Dovezi care demonstrează că angajatorul sprijină învăŃarea
informală la locul de muncă şi acordarea certificării EIPIL
Numele organizaŃiei…………………………………………………………………………………

Numele consultantului…………………………………..Data evaluării……………………

Evaluarea informaŃiilor privitoare la angajator

Numele angajatorului

Domeniul principal de activitate

Structura învăŃării informale ( )

Constatări referitoare la cultura învăŃării informale
Data în care s-au făcut constatările

LocaŃia

Numărul de angajaŃi vizaŃi
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Descrierea procesului de învăŃare informală
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Numele companiei…………………………………………Numele evaluatorului………………………………………………………..
Data evaluării………………………………………………….

Criterii

Dovezi/observaŃii

Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinirea
criteriilor
Da
Nu

Dovezi/observaŃii

Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinirea
criteriilor
Da
Nu

Angajatorii demonstrează angajament în
sprijinirea învăŃării informale
1.1 ÎnvăŃarea informală are o poziŃie strategică în
cadrul companiei
1

1.2 Există strategii adecvate care permit
învăŃarea informală
1.3 Angajatorii sunt informaŃi asupra proceselor şi
oportunităŃilor privind învăŃarea informală
Criterii

Mediul social din cadrul companiei
favorizează comunicarea informală şi
colaborarea.
2.1 ÎnvăŃarea informală este valorizată în cadrul
procesului de recrutare.
2.2 S-au stabilit şi menŃinut procese de inserŃie
adecvate la locul de muncă
2

2.3 ÎnvăŃarea informală este valorizată în
procesul de dezvoltare a personalului
2.4 ÎnvăŃarea informală este valorizată în
procesul de evaluare a personalului
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Criterii

3

Dovezi/observaŃii

Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinirea
criteriilor
Da
Nu

Dovezi/observaŃii

Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinirea
criteriilor
Da
Nu

Tipul proceselor de muncă demonstrează
sprijin pentru învăŃarea informală.

3.1 Canalele de comunicare sprijină învăŃarea
informală.
3.2 Se selectează oportunităŃi care să permită
învăŃarea informală.
3.3 Se oferă spaŃii personale şi sociale adecvate
3.4 Se încurajează structuri şi evenimente sociale
adecvate
Criterii

În cadrul evaluărilor sunt analizate
contribuŃiile învăŃării informale pentru
performanŃa în afaceri
4.1 Se evaluează importanŃa învăŃării informale
pentru rezultatele companiei
4

4.2 Se evaluează importanŃa învăŃării informale
pentru performanŃa personalului
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Numele angajatorului …………………………… Data evaluării………………………

Eva l uar ea AN G AJ ATORU LUI şi obs er va Ńii


Care au fost părŃile (din proces) care au funcŃionat bine?



Care au fost părŃile (din proces) care au funcŃionat prost sau consideraŃi că nu au
fost necesare?



Au fost implicaŃi oamenii potriviŃi la momentul potrivit?
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Recomandări şi sugestii de îmbunătăŃire?
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Numele evaluatorului……………………………… Data evaluării………………………..

Evaluarea EVALUATORULUI şi observaŃii


Care au fost părŃile (din proces) care au funcŃionat bine?



Care au fost părŃile (din proces) care au funcŃionat prost sau consideraŃi că nu au
fost necesare?



Au fost implicaŃi oamenii potriviŃi la momentul potrivit?
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Recomandări şi sugestii de îmbunătăŃire?
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RECOMANDĂRI/SUGE STII
Numele companiei………………………………………………………………
Numele evaluatorului…………………………………………...........................
Data evaluării………………………………………………………………………….

Nr. crt.

AcŃiunea asupra căreia s-a convenit

Semnătura auditorului

Semnătura partenerului
EIPIL
Pagina 22 din 70
© Parteneriatul EIPIL_PAN 2009

Data convenită
pentru îndeplinire

Data

CE F AC EłI BINE ?
Numele organizaŃiei…………………………………………………………………………
Numele consultantului……………………………………………………………………
Data evaluării……………………………………………………………………………….

Nr. crt.

Bune practici
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EV ALU ARE A RE ZU LT ATELOR
Numele organizaŃiei……………………………………………………………………………
Numele consultantului………………………………………………………………………
Data evaluării……………………………………………………………………………….
DA
1 Angajament pentru sprijinirea învăŃării
informale
2 Crearea unui mediu de învăŃare informală
3 Procesele de muncă sprijină învăŃarea
informală
4 În cadrul evaluărilor se analizează contribuŃia
învăŃării informale la performanŃa în afaceri
5 OrganizaŃia este capabilă să obŃină sprijin?
6 OrganizaŃia are un plan de acŃiune?
7 Planul de acŃiune este ataşat acestui raport?
8 S-au identificat bune practici?
9 S-a ataşat o descriere a bunelor practici la
acest raport?
Data vizitei:

Data următoarei
vizite:

Semnătura
partenerului
„EIPIL”:
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NU

European Initiative for the Promotion of Informal Learning
[EIPIL]
Initiativa Europeana pentru Promovarea Invatarii
Informale

Anexa 3

CompetenŃe manageriale pentru sprijinirea
învăŃării informale la locul de muncă
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Introducere
Proiectul INFLOW a identificat domenii pentru care managerii au nevoie de anumite
competenŃe pentru a putea recunoaşte şi sprijini învăŃarea informală în cadrul afacerii
lor. Acestea sunt legate de cele patru domenii de nivel macro din certificarea companiei
(Certificarea companiei – Anexa 1).
Exista şi o certificare individuală pentru supervizorii de nivel 4, dar care nu prezenta o
diferenŃă semnificativă faŃă de certificarea angajaŃilor de rând şi a fost deci transformată
în Certificarea practicienilor avansaŃi (Anexa 2). S-a constatat nevoia ca managerii să fie
capabili să identifice felul în care ei promovează învăŃarea informală la locul de muncă.
Cadrul de compeneŃe pentru managerii care susŃin şi promovează învăŃarea
informală la locul de muncă
În cadrul acestui proiect de transfer de inovaŃie, se doreşte dezvoltare unui cadru de
competenŃe mai complex pentru manageri, pe care aceştia din urmă să le poată
demonstra prin folosirea unui portofoliu electronic. De aceea, se consideră că abordarea
ar trebui să fie centrată pe folosirea unor competenŃe comune de management care, la
rândul lor, să fie organizate într-un suport pentru învăŃarea informală.
Aceste competenŃe se regăsesc în Standardele OcupaŃionale NaŃionale (SON).
Principalele secŃiuni ale SON din Regatul Unit (UK) sunt cuprinse în diagrama de mai
jos, iar analiza elementelor componente este făcută în Anexa A.
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Figura 1 Diagrama de mai sus ilustrează domeniile funcŃionale pentru care există
standarde de management şi leadership. Aceste au fot identificate în urma unor
numeroase consultări cu angajatori, manageri şi alŃi actori vizaŃi pe parcursul proiectului
de evaluare a standardelor (www.management-standards.org.uk).

Acest proiect îşi propune să relaŃioneze competenŃele necesare pentru managementul
învăŃării informale la locul de muncă cu domeniile de mai sus. Astfel, se va promova
ideea conform căreia sprijinirea învăŃării informale este esenŃială pentru management,
permiŃându-le persoanelor vizate să folosească portofoliul elaborat drept dovadă pentru
SON, precum şi să le sprijine în dobândirea altor calificări de management.
Tabelul 1
AbilităŃi/funcŃii manageriale cheie pentru sprijinirea învăŃării informale la locul de
muncă şi legătura cu Figura 1 de mai sus.
AbilităŃi / funcŃii manageriale
Poate să-şi gestioneze propriile
resurse şi dezvoltarea
profesională prin folosirea
oportunităŃilor de învăŃare
informală
Poate identifica importanŃa
strategică a învăŃării informale
pentru companie
Poate elabora strategii adecvate
pentru sprijinirea învăŃării
informale în cadrul companiei
Poate să le comunice angajaŃilor
procesele / oportunităŃile pentru
învăŃarea informală în cadrul
companiei.
Elaborează / menŃine o cultură în
cadrul companiei care
încurajează şi valorizează
învăŃarea informală
Se asigură că abilităŃile şi
cunoştinŃele dobândite informal
sunt valorizate în procesele de
recrutare, inserŃie şi evaluare din
companie
Elaborează / menŃine măsuri
privitoare la oportunităŃi de
învăŃare pentru colegi

SecŃiuni din
figura 1
A

B

B

E

B

D

D
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SON specifice pentru o
anumită Ńară

Sprijină angajaŃii în demersul lor
de dezvoltare şi menŃinere a
performanŃei
Poate stabili măsuri valide şi
adecvate pentru evaluarea
performanŃei organizaŃiei
Poate elabora sau folosi sisteme
de calitate existente deja pentru a
evalua contribuŃia învăŃării
informale la activităŃile de afaceri
şi performanŃa personalului.

D

F

F

Aceste criterii au fost relaŃionate cu activităŃi specifice la locul de muncă care pot fi
identificate cu uşurinŃă de către însuşi managerii şi care pot fi utilizate ca dovezi pentru
modul în care aceştia susŃin şi promovează învăŃarea informală la locul de muncă şi
contribuŃiile acesteia la atingerea obiectivelor afacerii, precum şi contribuŃia la
dezvoltarea personală.
Aceste activităŃi potenŃiale sunt indicate în Tabelul 2.
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Tabelul 2
Criterii pentru recunoasterea si validarea competentelor manageriale care sustin invatarea informala la locul de munca cu sugestii
pentru potentialele dovezi suport care sa fie furnizate de manageri
Numar
curent
1

Abilitati manageriale / functiuni
Managementul poate acumula resurse si
dezvoltare profesionala prin oportunitatile
oferite de utilizarea invatarii informale ?

Cum pot fi demonstrate acestea ? 1
Participarea la seminarii/ateliere de lucru/activitati in retea de dezvoltare
profesionala cu reflectii/notite despre ce ati invatat.
Reflectii/notite cu exemple specifice care sa arate invatarea de la
clienti/furnizori sau colegi + declaratii ale martorilor sau echivalent acolo
unde este posibil, de exemplu pe bloguri sau in e-portofoliu.
Exemplul unui Plan Personal de Dezvoltare care include invatare
informala printr-o varietate de surse.

1

Cateva sugestii despre cum ar trebui realizata demonstrarea. Aceasta lista nu este exclusiva si nu trebuie sa adunati dovezi pentru fiecare mentiune. 3
exemple diferite pentru fiecare criteriu pot fi cerute maximal. Discutati cu persoana “suport”. Daca organizatia dvoastra implementeaza sau a adoptat deja
Conceptele de excelenta EFQM sau standardul Investors in People (Investind in Oameni) faceti trimiterile necesare - vezi anexele.

2

Poate fi identificata importanta strategica a
invatarii informale pentru companie ?

Dati 3 exemple despre cum invatarea informala este strategic importanta
pentru organizatia dvoastra, ca de exemplu
- este parte a planului strategic al companiei dvoastra, al misiunii sau
al scopurilor si obiectivelor companiei;
- inovarea si creativitatea sunt permise in organizatia dvoastra ca parte
a strategiei de risc;
- contributii la abilitatea companiei de a raspunde provocarilor, in mod
special cu privire la noi domenii - oportunitati ale pietei, schimbarea
conditiilor economice, schimbarea proceselor de productie;
- permit companiei sa-si inteleaga concurenta;
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- foloseste abilitatile si experientele culturale ale fortei de munca
diverse in beneficiul afacerii;
- motivarea personalului si reducerea fluctuatiei de personal
3

Se pot dezvolta, in cadrul companiei
strategii adecvate pentru a sustine
invatarea informala ?

Prevederi ale strategiilor sau documentatie echivalenta sau declaratii ale
martorilor care arata ce procese aveti implementate in anumite
departamente sau echipe sau in intreaga companie pentru a sustine
invatarea informala.

4

Se pot comunica angajatilor procesele/
oportunitatile pentru invatarea informala
care exista in companie

Trebuie sa prezentati exemple despre cum ati explicat acest lucru
angajatilor prin incurajarea de a lua parte la procese cum ar fi:
- informari despre rotatia sarcinilor / work shadowing
- intalniri operative cu managerii/supervizorii in ceea ce priveste sprijinul
personalului nou angajat pentru invatare informala (inducere)
- intalniri operative cu personalul noua angajat
- mijloace de comunicare adecvate (media, limbi utilizate, stil, programare
and ritm - de exemplu reuniuni ale echipei)
Dovezi - inregistrari video, audio, declaratii ale martorilor
- sustinerea personalului mai deoasebit in a comunica cu ceilalti muncitori
- de exemplu Union Learning Reps in UK
- comunicari despre evaluarea / analiza performantelor personalului
Panouri de afisaj
Buletine de informare

5

Dezvolta / mentine in companie o cultura
care incurajeaza si apreciaza invatarea
informala

Cultura unei organizatii este modul in care “lucrurile se intampla” in cadrul
acesteia. Trebuie sa reusiti sa dovediti si sa documentati cum cultura
organizationala incurajeaza invatarea informala si cum ati contribuit la
aceasta.
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Trebuie sa furnizati dovezi despre cum ati sprijinit efectiv acest proces.
Ati sustinut prin propriul comportament aceste valori si presupuneri ? Vati putea inregistra parerea cu privire la acest aspect ?
Cum ati comunicat valorile acceptate despre invatarea informala
oamenilor din organizatia dvoastra ? Puteti furniza exemple specifice in
acest sens ?
Trebuie sa puteti demonstra cum contabilizati mesajele care sunt in
conflict cu cultura organizatiei in domeniul invatarii informale.
Trebuie sa puteti demonstra cu ati empatizat cu nevoilor altora si v-ati
facut timp pentru ai sprijini in a da valoare invatarii informale.
6

Asigurati ca abilitatile si cunostintele
dobandite informal sunt valorificate ca
parte a proceselor de recrutare, admitere
si evaluare din companie sau in evaluarea
personalului

Puteti furniza dovezi despre invatarea informala / concentrarea pe
experienta acumulata consemnate in specificatiile de personal sau in
publicitatea pentru locuri de munca si ca acei oameni sunt recrutati tinand
cont de invatarea informala pe care au acumulat-o SAU ati intocmit
proceduri impreuna cu Resursele Umane pentru ca aceste procese sa
aiba loc.
Procesele de admitere pe care le-ati organizat / implementat favorizeaza
invatarea informala atat pentru cei nou veniti cat si pentru cei mai vechi.
Cunostintele si abilitatile acumulate sunt inregistrate, recunoscute si
validate in cadrul departamentului/organizatiei dvoastra (vezi si criteriul 9)
- de exemplu, la sfarsitul perioadei de proba in companie. Dati exemple.
Ati propus recompense interne speciale pentru a rasplati asemenea
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achizitii de abilitati (vezi si criteriul 9). Dati exemple.
Inregistrarea si recunoasterea invatarii “la locul de munca” este o parte
importanta a evaluarii / analizei performantelor personalului si ca urmare
contribuie la validarea acestuia la locul de munca. Ati initiat proceduri
pentru analiza performantelor sau le monitorizati astfel incat importanta
acestora sa fie evidenta pentru personal. Dati exemple.
7

Dezvoltati / mentineti reglementari privind
posibilitatile de invatare informala pentru
colegi

Puteti prezenta cel putin trei exemple din organizatia dvoastra care sa
arate ca ati dezvoltat / sustinut oportunitati de invatare de la persoana la
persoana prin intermediul, de exemplu:
- initierea / sprijinirea schemelor de rotatie a posturilor
- initierea / sprijinirea oportunitatilor de job shadowing
- initierea / sprjinirea schemelor de mentoring formal / informal
- plasarea in aceeasi echipa/departament/organizatie a celor mai
experimentati alaturi de cei mai putin experimentati
- reuniunile de personal/echipelor sunt sustinute fie prin participarea
personala, atunci cand este adecvat, fie prin acordarea de timp pentru ca
acestea sa poata avea loc
- deciziile strategice/organizarea/departamentele/logistica
dezvoltate/gestionate de dvoastra incurajeaza comunicarea/interactiunea
sociala dintre membrii echipei
- cluburi si asociatii la locul de munca
- recunoasterea diferitelor culturi prin calendarul organizatiei si
evenimente speciale

8

Sustineti indivizii sa isi dezvolte si mentina
propria performanta

Incurajati si dati putere indivizilor sa preia responsabilitatea dezvoltarii si
mentinerii propriei constiinte, performante si impact.
Colegii dvoastra pot da exemple despre cand si cum i-ati sprijinit pentru
asi mentine performanta prin invatare informala.
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I-ati sprijinit pe colegi in indentificarea nevoilor, abilitatilor si preferintelor
specifice in acord cu obiectivele afacerii, ale organizatiei si ati stabilit ce
nevoi au acestia in termeni de dezvoltare si/sau schimbare prin, de
exemplu, planuri de invatare individuala. Exemple confirmate de
colegi/documente.
Ati planificat dezvoltarea si apoi ati incurajat, direct sau prin intermediul
altora, oportunitatile de aplicare la locul de munca a noilor abilitati /
comportamente.
Exemple confirmate de colegi/documente.
9

Puteti motiva angajatii sa invete la locul de
munca

Promovati in randul colegilor beneficiile invatarii si va asigurati ca dorinta
si eforturile lor in a invata sunt recunoscute. Exemplificati si furnizati
exemple relevante.
Dvoastra, prin propriile actiuni, incurajati in mod activ indivizii sa reflecte
asupra dezvoltarii lor si sa isi exprime gandurile si emotiile in legatura cu
acest subiect. Confirmat de colegi prin exemple.
Puteti descrie principiile, metodele, instrumentele si tehnicile utilizate la
furnizarea de reactii specifice catre colegi astfel incat acestia sa poata sa
isi imbunatateasca abilitatile, sa isi consolideze comportamentele
eficiente si sa isi stimuleze motivatia pentru a dobandi standardul de
performanta dorit prin invatare informala. Descriere si cel putin un
exemplu.

10a

Puteti stabili masuri valide si adecvate
pentru evaluarea performantelor
organizatiei si a contributiei invatarii
informale la imbunatatirea proceselor de
management si a performantelor

Puteti arata ce masuri valide si adecvate au fost stabilite / puse in
practica in organizatia dvoastra pentru evaluarea performantelor si in
particular a impactului pe care il genereaza invatarea informala.
Dovezi - procese si proceduri implementate de catre dvoastra sau
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personalului

impreuna cu altii
• cum ati incercat in mod constant sa imbunatatiti performanta
• cum ati dezvoltat sisteme prin care sa adunati si gestionati eficient
informatiile si cunostiintele
• cum faceti ca informatiile si cunostiintele sa fie disponibile prompt
tuturor acelora care au nevoie de acestea ca parte a procesului
de invatare informala
• imbunatatirea continua a culturii / a culturii “fara reprosuri”
Monitorizarea evidentelor de colectare a datelor utilizate si a legaturi cu
invatarea informala.
• reactia clientilor / furnizorilor / altor Actionari cheie
• fluctuatia personalului / profitul / analize ale satisfactiei
personalului
• colectiile de date informale in legatura cu oportunitatile de
invatare informala pe care le-ati pus in practica

SAU
10b

Puteti dezvolta sau folosi sisteme de
calitate care deja exista pentru a evalua
contributia invatarii informale la procesele
de management si la performanta
salariatilor

Puteti demonstra utilizarea sistemului de management al calitatii al
companiei / organizatiei pentru evaluarea impactului invatarii informale in
afacerea dvoastra.
Dovezi - procese si proceduri implementate de catre dvoastra sau
impreuna cu altii la fel ca pentru punctul 10a.
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European Initiative for the Promotion of Informal Learning
[EIPIL]
Initiativa Europeana pentru Promovarea Invatarii
Informale

Anexa 4

Certificare Individuala

Ghid pentru Angajati
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Ce este Initiativa Europeana pentru Promovarea Invatarii Informale ?
Initiativa Europeana pentru Promovarea Invatarii Informale este un parteneriat
multi-national derivat din organizatiile europene participante in proiectul Leonardo da
Vinci, Oportunitati de Invatare Informala la Locul de munca.
Membrii fondatori ai parteneriatului provin din Franta, Germania, Lituania, Spania,
Suedia si Marea Britanie. Ei s-au anagajat sa recunoasca Invatarea Informala la
Locul de munca.
Ce este Invatarea Informala ?
Exprimat simplu, invatarea informala este acumularea de competente si cunostinte
noi, ca rezultat al activitatilor de rutina sau ocazionale desfasurate la locul de munca.
De ce ai fi interesat ?
Cercetarile in domeniu au aratat ca cei mai multi dintre noi acumulam, cam 80%, din
competentele/cunostintele noastre cand lucram, dar adesea aceste noi expertize si
cunostinte nu sunt inregistrate nicaieri in ciuda faptului ca acestea sunt de o
importanta mare pentru angajatori.
Aceasta acreditare va permite sa primiti certificate de recunoastere pentru ceea ce
ati acumulat prin procesele de invatare la locul de munca. Puteti arata certificatul
angajatorului dumneavoastra din momentul de fata sau angajatorilor viitori pentru a
va demonstra competentele/pregatirea.
Ce va trebui sa demonstreze o persoana pentru a primi recunoasterea ?
Pentru a primi recunoasterea o persoana va trebui sa indeplineasca criteriile de mai
jos cu o mentionare speciala referitoare la activitatile de mentorat:
1

Sa fie capabila sa recunoasca ca invatarea are loc prin activitatile de
la locul de munca

2.

Sa fie motivata sa invete si sa-si imbunatateasca performanta la locul
de munca

3.

Sa aiba capacitatea de a indentifica ce a invatat

4.
5.

Sa fie flexibila, sa se adapteze la noile situatii care cer ca invatarea sa
aiba loc prin metode informale

6.

Sa fie capabila sa acceseze cunostintele sau expertiza relevanta

7.

Sa isi ajute colegii sa invete la locul de munca

Sunt disponibile doua certificari, fiecare cu o nota speciala referitoare la activitatea
de mentorat. Acestea sunt :
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 Practicant al Invatarii Informale la locul de munca (Nivel 3)
 Practicant Avansat al Invatarii Informale la locul de munca (Nivel 4)
Criteriile pot fi demonstrate si evidentiate prin procesele de invatare informala
indicate in tabelul de mai jos. (Nu este o lista exhaustiva).
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Practicant al invatarii
Criteriu
Poate identifica ceea
ce a invatat

Este motivat sa
invete si sa-si
imbunatateasca
performanta

Cum se demonstreaza –
 Prin evaluari ale performantei

 Feedback-ul de la activitatile
de mentorat

 Prin rezolvarea problemelor
singur, fara ajutor

 In cadrul discutiilor din timpul
pauzelor

 Prin participare pozitiva la
activitatile de rotatie a
posturilor, proces care
mentine actualizate
competentele angajatilor
 Prin sesizarile venite din
partea clientilor

Poate fi evidentiat prin...
 Inregistrari scrise/audio ale
notitelor de evaluare care includ
descrierile facute de angajat cu
privire la ceea ce a invatat – si
cuprind referiri la performanta la
locul de munca
 descrieri verbale ale marturiilor de
la mentor si persoana care invata

 Descrierea (verbala/scrisa) a
problemei identificate si cum a fost
rezolvata (incercare- eroare, etc) si
relationarea ei cu contextul muncii
 Isi aduce aminte de discutii si
poate descrie aspectele referitoare
la problemele specifice ale
sarcinilor de serviciu
 Poate explica importanta
cunostintelor/competentelor
accumulate si utilitatea acestora in
efectuarea sarcinilor de serviciu
ulterioare
 Poate explica cum sesizarile au
implicat acumularea de cunostinte
noi ori expertize noi sau
schimbarea procedurilor de lucru,
etc in contextul particular al muncii
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Inregistrati evidentele aici












Criteriu
Se consulta si
colaboreaza cu
colegii

Cum se demonstreaza –

 Prin cererea de ajutor sau
sfat de la superiorul imediat

 Prin cererea de ajutor sau
sfat de la un coleg cu mai
multa experienta

 Prin participarea directa a
altor angajati
 Prin conversatii in timpul
pauzelor sau conversatii
neplanificate in timpul lucrului

S-a putut adapta la
situatii noi si a
invatat informal

 Prin rezolvarea problemelor
impreuna cu alti colegi,
lucrand ca echipa

 Prin asumarea de noi sarcini
sub supervizarea sefului sau
unui anagajat mai
experimentat

Poate fi evidentiat prin...

 Confirmare din partea colegilor
referitoare la sfatul cerut si
invatarea informala care a avut
loc: ce ajutor/sfat a fost, de ce a
fost solicitat si modul in care
invatarea a contribuit la
performanta in timpul rezolvarii
sarcinilor de serviciu
 Colegii pot confirma ca discutia a
avut loc, iar angajatul poate face
legatura dintre cunostintele
dobandite si o anumita situatie de
munca
 Se pot oferi exemple specifice,
care pot fi confirmate de altii
 Discutia este reamintita de toate
persoanele care au particiat la ea
?- angajatul poate face legatura
intre respectiva discutie si sarcinile
de serviciu pe care trebuie sa le
realizeze
 Se pot da exemple specifice care
pot fi confirmate de altii

Inregistrati evidentele aici




 Se pot identifica exemple de
situatii si se specifica modul in
care au fost obtinute noi
informatii si felul in care acestea
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Criteriu

Cum se demonstreaza –

Inregistrati evidentele aici









Cauta noi cunostinte
si competente
relevante pentru
indeplinirea sarcinior
de serviciu




Poate fi evidentiat prin...
au fost utilizate in activitatea
obisnuita sau activitatea noua
Prin asumarea de noi sarcini
 Discutii specifice cu colegii,
cu ajutorul unui coleg mai
specificand informatiile noi
experimentat
acumulate si cum au fost acesta
utilizate in activitatea obisnuita sau
activitatea noua in contextul muncii
Executand alte sarcini, diferite  Sunt descrise sarcini diferite de
de cele de rutina/obisnuite
cele obisnuite care pot fi
relationate cu nevoia de invatare
specifica in procesul muncii
Lucrand pe masini noi,
 Se poate demonstra expertiza (in
utilizand un
fata verificatorilor)
hardware/software nou

Din carti sau manuale, etc.
 Poate sa relationeze informatiile
citite in carti cu indeplinirea
sarcinilor speifice de lucru?

 Din instructiunile primite de la
terti
 Prin participarea la
workshopuri

 Solicita informatii de la alti
colegi

 Poate sa relationeze instructiunile
cu finalizarea sarcinilor specifice
de lucru ?
 Poate sa descrie relatia dintre
workshopurile de informare si
rezolvarea problemelor sau
completarea sarcinilorde serviciu,
sau … ?
 Colegii pot sa sustina ca discutiile
sau schimburile de informatii au

Pagina 40 din 70
© Parteneriatul EIPIL_PAN 2009














Criteriu

Sustine procesul de
invatare informala a
colegilor

Cum se demonstreaza –


 Cresterea increderii altor
angajati in capacitatea lor de
a isi desfasura sarcinile de
serviciu
 Prin oferirea de
informatii/sfaturi pentru a
ajuta alti angajati sa-si
indeplineasca sarcinile mai
eficient
 Prin oferirea de feedback
constructiv
 Prin demonstrarea unor
calitati personale ca de
exemplu apropierea (rabdare,
bunatate) si capacitatea de a
asculta
 Prin adoptarea unor metode
deschise, fara reprosuri

Poate fi evidentiat prin...
avut loc intradevar si ca acestea
au avut legatura cu anumite
carente de cunostinte sau
pregatire

 Exemple date de mentor si
confirmate de anumiti invatacei
selectionati

Inregistrati evidentele aici

 Se pot da exemple utile care pot fi
confirmate de altii



 Se pot da exemple confirmate de
alte persoane
 Exemple date de mentor si
confirmate de anumiti invatacei
selectionati



 Exemple date de mentor si
confirmate de anumiti invatacei
selectionati
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Practicant avansat
Criteriu
Poate identifica
ceea ce a invatat

Este motivat sa
invete si sa-si
imbunatateasca
performanta

Se consulta si
colaboreaza cu
colegii

Cum se demonstreaza
 Prin completarea unui portofoliu
on-line sau echivalent



 Lucreaza in timpul liber pentru
dezvoltarea propiilor cunostinte
sau competente utile pentru
rezolvarea sarcinilor de lucru
 Schimband unele aspecte ale
muncii obisnuite cu scopul de a
isi imbunatati performanta

Poate fi evidentiata prin…..
 Portofoliu on-line cu discutii
(si/sau rezultate) referitoare la
lucrurilor invatate prin metode
informale – jurnalul discutiilor cu
colegii, repoartele vizitelor la
clienti/workshopuri etc


 Exemple



Explicand ce schimbare s-a
produs si de ce; explica felul in
care aceasta schimbare a
contribuit la imbunatatirea
performantei

Inregistrati evidentele aici









 Cerand ajutor sau sfaturi terti




 Cerand ajutor sau sfaturi de la
experti din alte companii
specializate
 Din experienta clientilor sau
utilizatorilor de produse si



Exemple specifice care pot fi
confirmate de alte persoane





Exemple specifice care pot fi
confirmate de alte persoane



Exemple specifice care pot fi
confirmate de furnizor sau de
catre alte persoane
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Criteriu

S-a adaptat la noi
situatii si a invatat
prin metode
informale

Cauta noi
cunostinte si
competente
relevante pentru
indeplinirea
sarcinior de
serviciu

Cum se demonstreaza
servicii
 Prin implicare in activitatile de
management, planificare, etc

Poate fi evidentiata prin…..


Inregistrati evidentele aici

Exemple specifice care pot fi
confirmate de evidente precum
minute, inregistrari audio,
marturia altor amgajati
 Exemple specifice care pot fi
confirmate prin: minute,
inregistrari audio, marturia altor
angajati

 Exemple specifice care pot fi
confirmate de alte persoane



 Prin practicarea unor noi
proceduri sau utilizarea unor
tehnici avansate

 De la experti chemati la sediul
institutiei pentru a impartasi
angajatilor diferite cunostinte si
experiente











 Prin vizitarea sediului altor
companii
 Prin accesarea altor surse
externe de informatii/cunostinte




 Coordoneaza echipa formata
din mai multi colegi cu scopul
rezolvarii anumitor probleme de
serviciu

 Prin indeplinirea unor sarcini cu
un grad din ce in ce mai mare
de dificultate

Exemple specifice care pot fi
confirmate de alte persoane

Exemple specifice care pot fi
confirmate de alte persoane
 Exemple specifice care pot fi
confirmate de alte persoane
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Criteriu
Sustine procesul
de invatare
informala a
colegilor

Cum se demonstreaza

 Ajuta alti angajati sa isi
identifice
cunostintele/competentele
dobandite prin invatare
informala si metodele specifice
prin care acestea au fost
dobandite
 Este un model pentru colegii cu
mai putina experienta, participa
la activitati de mentorat
 Este capabil sa indentifice
modul in care activitatile de
mentorat contribuie la
imbunatatirea performantei
organizatiei
 Are capacitatea de a explica
procese si metode



Poate fi evidentiata prin…..





Inregistrati evidentele aici





Descrierea situatiilor
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Cine garanteaza calitatea certificarii ?
Una dintre cele mai importante organizatii de certificare a asigurarii calitatii din Marea
Britanie va supraveghea certificarea in toate statele membre.
In fiecare stat membru, echipa EIPIL va asigura la inceput calitatea procesului de
evaluare pentru obtinerea acestei certificari.
Procesul de evaluare va deranja activitatile mele ?
Procesul de evaluare nu ar trebui sa deranjeze activitatile desfasurate in organizatie.
Va fi nevoie ca evaluatorii sa discute cu anumiti membrii ai personalului timp de
cateva minute, sa faca observatii la locul de munca si poate sa se uite la cateva
documente.
Pentru inceput, vor fi furnizate anumite informatii explicative si va fi efecuata o vizita
de pre-evaluare. Membrii EIPIL vor ghida afacerea dumneavoastra spre certificare in
cazul in care considerati acest lucru ca fiind necesar, in urma vizitei de pre-evaluare.
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European Initiative for the Promotion of Informal Learning
[EIPIL]
Initiativa Europeana pentru Promovarea Invatarii
Informale

Anexa 5

Practician / Practician avansat

Ghidul evaluatorului
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INTRODUCERE

Aceasta este o versiune preliminară pentru un certificat de calitate care dovedeşte că
o persoană a avut rezultate bune în procesul de învăŃare informală la locul de
muncă.
Beneficiile acestei abordări sunt:







Recunoaştere naŃională;
Oferă o asigurare riguroasă, obiectivă a sprijinului pentru învăŃarea informală;
Încadrare conform standardelor de calitate ale Corpului de certificare
(Awarding Body);
Plan de acŃiune pentru îmbunătăŃirea continuă;
Dezvoltă o perspectivă unitară asupra bunelor practici;
Îndrumare pentru bunele practici.
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Certificarea practicienilor

Criterii pentru practicieni
Criterii pentru practicieni/practicieni avansaŃi în ceea ce
priveşte învăŃarea informală la locul de muncă

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Să fie capabili să recunoască că există un proces al învăŃării în activităŃile
de la locul de muncă;
Să fie motivaŃi să înveŃe şi să-şi îmbunătăŃească performanŃa la locul de
muncă;
Să aibă capacitatea să identifice ce s-a învăŃat;
Să fie flexibili şi să se adapteze noilor situaŃii care necesită învăŃare
informală;
Să aibă capacitatea de a accesa cunoştinŃe şi experienŃe relevante;
Să-i sprijine pe ceilalŃi în procesul de învăŃare informală la locul de
muncă.

Există două tipuri de certificări, fiecare dintre ele cu un potenŃial proces de mentorat
certificat.
Acestea sunt:
 ÎnvăŃarea informală la locul de muncă practician / nivel 3
 ÎnvăŃarea informală la locul de muncă practician avansat / nivel 4
Criteriile pot fi demonstrate şi dovedite de procesele de învăŃare informală din tabele
de mai jos (listele nu sunt exhaustive).
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Practicieni - învăŃarea
Criterii
Poate identifica ce
a învăŃat

Este motivat să
lucreze şi să-şi
îmbunătăŃească
performanŃa

Se consultă şi
lucrează cu ceilalŃi

Cum se demonstrează?
 În evaluările de performanŃă

Cum poate fi dovedită?
 Înregistrări scrise/audio ale minutelor evaluărilor care conŃin şi
descrierea(ile) angajatului cu privire la procesul de învăŃare – pe
care îl pun în relaŃie cu performanŃa individuală la locul de muncă

 din feedback-ul dat în procesul de
mentorat

 descrieri verbale ale feedback-ului de care îşi aduc aminte atât
mentorul, cât şi cel care a beneficiat de mentorat


 rezolvă probleme de unul singur


 descriere (verbală sau scrisă) a problemelor identificate la muncă şi
a manierei în care acestea au fost rezolvate (încercări şi greşeli,
etc.) şi relaŃionarea lor cu contextul de muncă

 în cadrul conversaŃiilor din pauze

 îşi aduce aminte discuŃii şi poate descrie cum sunt acestea legate
de probleme specifice ale sarcinilor de lucru

 prin participare pozitivă la rotaŃia
obişnuită a sarcinilor, care are
menirea de actualiza abilităŃile
 are o reacŃie pozitivă la nemulŃumirile
clienŃilor

 poate explica importanŃa abilităŃilor dobândite şi cum se folosesc
acestea în diferitele sarcini de muncă


 cere ajutorul sau sfatul superiorului
direct


 colegii confirmă că s-au cerut şi acordat sfaturi, iar învăŃarea
informală se verifică chestionându-l pe cel care a învăŃat cu privire
la ajutorul primit, la motivele solicitării şi la maniera în care

 poate explica cum nemulŃumirile implică achiziŃia de noi cunoştinŃe
sau abilităŃi sau o schimbare a procedurii de lucru, etc. în contexte
de muncă specifice
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învăŃarea a contribuit la performanŃa în muncă/într-o anumită
sarcină

Se adaptează la
situaŃii noi şi învaŃă
informal

 cere ajutorul sau sfatul unui coleg
experimentat

 colegii pot confirma că au avut loc discuŃii şi învăŃăcelul poate
relaŃiona învăŃarea sau cunoştinŃele de contexte de muncă specifice

 prin participarea directă a celorlalŃi
angajaŃi
 în cadrul conversaŃiilor din timpul
pauzelor de muncă sau al
conversaŃiilor neplanificate din timpul
muncii
 rezolvă probleme împreună cu alŃi
colegi de muncă, lucrând ca membru
al unei echipe

 se ocupă de sarcini noi sub
supravegherea şefului sau a unui
coleg mai experimentat
 se ocupă de sarcini noi, fiind ajutat de
un coleg mai experimentat

 poate da exemple specifice care pot fi confirmate de ceilalŃi

 se implică în sarcini şi activităŃi care
nu Ńin de rutina zilnică

 poate descrie sarcini care nu Ńin de rutina zilnică de care s-a
ocupat, să relaŃioneze nevoi specifice de învăŃar
e cu situaŃii de muncă (practice)
 poate arăta abilităŃi care îi arată evaluatorului că învăŃarea
informală a avut loc

 foloseşte
echipamente/hardware/software noi

 toate părŃile implicate îşi aduc aminte de discuŃiile respective? –
învăŃăcelul le poate relaŃiona cu nevoile individuale în context de
muncă
 poate da exemple specifice care pot fi confirmate de ceilalŃi

 poate da exemple şi preciza ce informaŃii noi a dobândit, precum şi
maniera în care le-a aplicat în contexte de rutină sau noi de muncă
 discută informal chestiuni specifice cu colegii şi poate identifica ce
informaŃii noi a dobândit, precum şi maniera în care le-a aplicat în
contexte de rutină sau noi de muncă
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Accesează
cunoştinŃe şi
experienŃe
relevante

Îi sprijină pe ceilalŃi
în procesul de
învăŃare informală
la locul de muncă


 din broşuri tehnice, de pe Internet,
etc.


 poate pune în legătură informaŃia din broşurile tehnice etc. cu
îndeplinirea unor sarcini precise?

 din indicaŃiile oferite de furnizori

 poate pune în legătură informaŃia cu îndeplinirea unor sarcini
precise?

 ia parte la ateliere

 poate discuta despre legătura dintre informaŃia primită în cadrul
atelierului şi rezolvarea problemelor sau îndeplinirea sarcinilor –
sau…?

 apelează la cunoştinŃele celorlalŃi
colegi

 colegii pot susŃine verbal că au avut loc discuŃii sau schimburi de
informaŃii în legătură cu anumite cunoştinŃe care îi lipseau


 îi ajută pe ceilalŃi angajaŃi să fie
încrezători cu privire la îndeplinirea
rolului lor la locul de muncă


 conştientizarea este demonstrată de mentor şi confirmată prin
procesele de mentorat pe care el însuşi/ea însăşi le conduce

 oferă informaŃii/sfaturi (personale),
resurse informale pentru a-i ajuta pe
ceilalŃi angajaŃi să-şi îndeplinească
sarcinile mai eficient
 oferă feedback informal constructiv

 poate da exemple în care a fost util, exemple confirmate de ceilalŃi

 demonstrează atribute personale

 conştientizarea este demonstrată de mentor şi confirmată prin

 poate da exemple confirmate de ceilalŃi

Pagina 51 din 70
© Parteneriatul EIPIL_PAN 2009

precum faptul de a fi abordabil sau
capacitatea de a asculta
 nu emite judecăŃi de valoare


procesele de mentorat pe care el însuşi/ea însăşi le conduce
 conştientizarea este demonstrată de mentor şi confirmată prin
procesele de mentorat pe care el însuşi/ea însăşi le conduce
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Practician avansat
Criterii
Poate identifica ce a
învăŃat

Este motivat să
lucreze şi să-şi
îmbunătăŃească
performanŃa

Se consultă şi
lucrează cu ceilalŃi

Cum se demonstrează?
 prin completarea unui portofoliu
electronic sau a ceva similar

Posibile surse pentru dovezi
 portofoliu electronic cu discuŃii (şi/sau produse) despre
cunoştinŃele dobândite în cadrul învăŃării informale înseamnă un
jurnal al discuŃiilor cu colegii, rapoarte ale vizitelor la
clienŃi/ateliere etc.



 lucrează asupra abilităŃilor
necesare pentru lucru în timpul
liber





 schimbă o rutină de lucru
obişnuită pentru a creşte
performanŃa




 cere ajutorul sau sfatul unui
furnizor




exemple specifice care pot fi confirmate de furnizori sau de alŃii

 cere ajutorul sau sfatul experŃilor
din alte companii de profil
 din experienŃa clienŃilor/ a
utilizatorilor de produse şi servicii
 se implică în management,
planificare etc.



exemple specifice care pot fi confirmate de alŃii



exemple specifice care pot fi confirmate de alŃii



exemple care pot fi dovedite

explică ce a schimbat şi cum această schimbare a procesului de
muncă contribuie la creşterea performanŃei

exemple specifice care pot fi confirmate de dovezi precum
minute, înregistrări audio, alŃi angajaŃi
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Se adaptează la
situaŃii noi şi învaŃă
informal

Accesează
cunoştinŃe şi
experienŃe relevante

Îi sprijină pe ceilalŃi
în procesul de
învăŃare informală la
locul de muncă

 rezolvă probleme cu alŃi colegi
care, la rândul lor, sunt şefi de
echipă




 îndeplineşte sarcini cu un nivel
crescut de dificultate




 foloseşte proceduri noi sau tehnici
avansate


 de la experŃi chemaŃi la locul de
muncă






exemple specifice care pot fi confirmate de alŃii

 vizitează alte firme



exemple specifice care pot fi confirmate de alŃii

 accesează alte informaŃii
externe/surse de cunoştinŃe


 îi ajută pe ceilalŃi angajaŃi să-şi
conştientizeze propriul proces de
învăŃare informală



exemple specifice care pot fi confirmate de alŃii

 acŃionează ca un model în diverse
situaŃii de muncă



 este capabil(ă) să identifice



exemple specifice care pot fi confirmate de dovezi precum
minute, înregistrări audio, alŃi angajaŃi

exemple specifice care pot fi confirmate de alŃii





descrierea situaŃiilor
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contribuŃii la o performanŃă în
afaceri crescută dobândite în
cadrul procesului de mentorat
 are capacitatea de a explica
procese şi metode
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Dovezile/dosarul evaluatorului
Dovezi pentru practicieni/practicieni avansaŃi în ceea ce priveşte
învăŃarea informală la locul de muncă
Numele companiei ………………………………………………………………………………….

Numele evaluatorului……………………………………..

Data evaluării………………………..

Detalii despre persoana evaluată
Numele practicianului
Numele angajatorului

Domeniu principal de activitate al angajatorului

Rolul practicianului

Detalii care provin din observarea culturii învăŃării informale
Data în care s-a făcut observaŃia

LocaŃia

Descrierea procesului de învăŃare informală
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Practicieni/practicieni avansaŃi - învăŃare
Numele persoanei…………………………………………

Numele evaluatorului………………………………

Data evaluării………………………..
Criterii

1

Dovezi/observaŃii

Poate identifica ce a învăŃat

1.1
1.2
1.3
Comentariile angajatului

Răspunsul evaluatorului
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Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinirea
criteriilor
Da
Nu

Numele persoanei…………………………………………

Numele evaluatorului………………………………

Data evaluării………………………..

Criterii
2

Dovezi/observaŃii

Este motivat să lucreze şi să-şi
îmbunătăŃească performanŃa

2.1
2.2
2.3
Comentariile angajatului

Răspunsul evaluatorului
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Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinire
a
criteriilor
Da Nu

Numele persoanei…………………………………………

Numele evaluatorului………………………………

Data evaluării………………………..

Criterii

3

Dovezi/observaŃii

Se consultă şi lucrează cu ceilalŃi

3.1
3.2
3.3
Comentariile angajatului

Răspunsul evaluatorului
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Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinire
a
criteriilor
Da Nu

Numele persoanei…………………………………………
Criterii

4

Numele evaluatorului………………………………
Dovezi/observaŃii

Se adaptează la situaŃii noi şi învaŃă informal

4.1
4.2
4.3

Data evaluării………………………..
Comentariile angajatului
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Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinirea
criteriilor
Da
Nu

Răspunsul evaluatorului
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Numele persoanei…………………………………………

Numele evaluatorului………………………………

Data evaluării………………………..
Criterii

5

Dovezi/observaŃii

Accesează cunoştinŃe şi experienŃe
relevante

5.1
5.2
5.3
Comentariile angajatului

Răspunsul evaluatorului
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Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinirea
criteriilor
Da
Nu

Numele persoanei…………………………………………

Numele evaluatorului………………………………

Data evaluării………………………..
Criterii

6

Dovezi / observaŃii

Îi sprijină pe ceilalŃi în procesul de
învăŃare informală la locul de muncă

6.1
6.2
6.3
Comentariile angajatului

Răspunsul evaluatorului
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Indicativul
tipului de
dovadă

Îndeplinirea
criteriilor
Da
Nu

Comentariile şi recomandările evaluatorului cu privire la nivelul certificării
Nivelul recomandat pentru certificare:

MotivaŃie
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Numele persoanei………………………………………………………………………………….
Numele evaluatorului...........................................................................................................
Data evaluării………………………..

Auto-evaluarea şi comentarii


Ce a funcŃionat bine în acest proces?



Ce a funcŃionat prost sau credeŃi că nu era necesar?



Ce consideraŃi că aŃi avut de câştigat din participarea la această certificare?



Recomandări sau sugestii pentru îmbunătăŃire?
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Numele persoanei ………………………………………………………………………………….
Numele evaluatorului……………………………………..........................................................
Data evaluării………………………..

Perspectiva şi comentariile evaluatorului


Ce a funcŃionat bine în acest proces?



Ce a funcŃionat prost sau credeŃi că nu era necesar?



Candidatul a fost suficient de bine informat în prealabil cu privire la acest proces?



Recomandări sau sugestii pentru îmbunătăŃire?
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Numele persoanei………………………………………………………………………………….
Numele evaluatorului…………………………………….........................................................
Data evaluării………………………..

Recomandări pentru îmbunătăŃiri ulterioare

Nr.crt.

AcŃiunea asupra căreia s-a convenit

Semnătura evaluatorului

Semnătura partenerului
EIPIL (Moderator)

Pagina 67 din 70
© Parteneriatul EIPIL_PAN 2009

Data asupra
căreia s-a căzut
de acord pentru
îndeplinirea
acŃiunii

Data

Numele persoanei ………………………………………………………………………………….
Numele evaluatorului……………………………………..
Data evaluării………………………..

Domenii de bună practică
Nr. crt.

Ce faceŃi cu adevărat bine
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EVALUAREA PERFORMANłELOR
Numele persoanei ………………………………………………………………………………….......................................................................
Numele companiei.......................................................................................................................................................................................
Numele evaluatorului……………………………………..

Data evaluării………………………..
Ce se îndeplineşte

Criterii

Practician/
Nivel 3
Da
Nu

Practician
Mentor
Da
Nu

1. Să fie capabil să recunoască că
există un proces al învăŃării în
activităŃile de la locul de muncă;
2. Să fie motivat să înveŃe şi să-şi
îmbunătăŃească performanŃa la
locul de muncă;
3. Să aibă capacitatea să identifice
ce s-a învăŃat;
4. Să fie flexibil şi să se adapteze
noilor situaŃii care necesită
învăŃare informală;
5. Să aibă capacitatea de a accesa
cunoştinŃe şi experienŃe
relevante;
6. Să-i sprijine pe ceilalŃi în procesul
de învăŃare informală la locul de
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Practician avansat /
Nivel 4
Da
Nu

Practician avansat
Mentor
Da
Nu

muncă.

Data vizitei:

Data următoarei vizite (dacă este necesar)

Semnătura partenerului EIPIL
care a jucat rolul de moderator
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