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1. Introducere
Prezentul document are la bază colectarea şi verificarea datelor secundare,
precum şi studiile de implementare realizate în cadrul proiectului Leonardo Da
Vinci OportunităŃi pentru învăŃarea informală la locul de muncă (Informal
Learning Opportunities in the Workplace = INFLOW) care a avut drept rezultat
crearea unui model transferabil pentru identificarea şi recunoaşterea învăŃării
informale în situaŃii specifice locului de muncă. Acest model a fost implementat
cu succes în proiecte pilot în FranŃa, Germania, Spania, Letonia, Suedia şi în
Regatul Unit. Modelul cuprinde două secŃiuni fundamentale:
•

Strategia (-ile) de marketing

•

Cadrul pentru recunoaşterea şi evaluarea învăŃării informale la locul de
muncă, alături de instrumentele conexe.

2. Strategii de marketing
De ce sunt acestea necesare?
Acest model se adresează în special IMM-urilor. În mod tradiŃional, cei care
încearcă să promoveze învăŃarea ajung cu greu în asentimentul întreprinderilor
mici şi mijlocii.
Aspecte cheie
•
•
•
•
•

Pentru a se atrage întreprinderile, învăŃarea trebuie să fie prezentată drept
crucială pentru afacere.
Stabilirea contactului cu IMM-ul trebuie să reprezinte primul pas al procesului.
Timpul este bunul cel mai de preŃ al unui IMM. Aceasta este premisa de la
care trebuie să pornească faza pilot şi procesul de stabilire a contactului.
IMM-urile pot fi contactate corespunzător prin intermediari de încredere.
Implicarea intermediarilor va maximiza sfera de răspândire şi va influenŃa
pozitiv durata de aplicare a procesului după finalizarea proiectului.

Factori cheie de succes pentru implementarea modelului
Tabelul de mai jos prezintă câŃiva factori cheie de succes pentru implementarea
modelului prezentat.
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Factori cheie de succes
Sprijinul intermediarilor în domeniul
afacerilor poate fi important, dar
natura acestui sprijin diferă între
statele membre.
Beneficiile modelului trebuie să fie
simŃite de către conducerea
întreprinderii şi de către angajaŃi pe
termen scurt/ mediu.
Poveştile de succes sau dovezile
care susŃin conceptul sunt esenŃiale
pentru răspândirea generalizată.
În cadrul procesului de aplicare a
modelului este necesar un anumit
nivel de flexibilitate.
Modelul poată fi uşor integrat în
procesele existente în orice
întreprindere.
Contactul iniŃial cu IMM-urile trebuie
să fie o experienŃă pozitivă pentru
senior manager (-i)/ proprietari.
Beneficiul net pentru activitatea
întreprinderii trebuie să fie perceput şi
înŃeles de senior manager (-i)/
proprietari.
Sprijinul tuturor nivelurilor de
management este necesar în cazul
IMM-urilor de mari dimensiuni.
Implicarea angajaŃilor este esenŃială.
Tabel 1 Factori cheie de succes pentru implementarea modelului în cadrul
IMM-urilor
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Selectarea iniŃială a IMM-urilor
Intermediarii pot reprezenta factori vitali în stabilirea contactului cu IMM-urile şi în
selectarea acestora deoarece au un contact direct cu publicul Ńintă. Implicarea
acestora prin stabilirea unui contact direct se dovedeşte a fi utilă.
Exploatarea la maximum a reŃelelor/ contactelor existente este preferabilă
cumpărării de liste de adrese de e-mail, având un caracter mai personal, mai
relevant şi permiŃând accesul la întreprinderile mici şi mijlocii.
Contacte iniŃiale
Intermediarii
Folosirea intermediarilor este adesea vitală în cazul răspândirii generalizate:
•

•

•
•

ÎncercaŃi să obŃineŃi implicarea contactând telefonic o persoană cheie din
cadrul organizaŃiei de intermediere. ÎncercaŃi să primiŃi acordul de a folosi
reŃelele şi căile de comunicare existente (ex. e-mail, buletine informative,
evenimente organizate în reŃea) pentru a informa şi a recruta.
ContinuaŃi prin a pune la dispoziŃia persoanei de contact o scrisoare sau
un e-mail care să fie transmisă/ transmis reŃelei existente. Pentru a crea
un mesaj unitar folosiŃi o punere în pagină specifică proiectului (template)
şi o terminologie specifică.
OferiŃi-vă să puneŃi la dispoziŃie un orator pentru eveniment – a se vedea
mai jos.
Partenerii vor primi modele pentru organizarea evenimentului, alături de
invitaŃia personalizată.

Contactarea directă a IMM-urilor
•

ÎncercaŃi să obŃineŃi implicarea angajaŃilor cu care colaboraŃi deja şi cu
care aveŃi o relaŃie de durată.

Mesaje potenŃiale pentru IMM-uri
•
•
•

ÎmbunătăŃiŃi-vă rezultatele permiŃându-le propriilor angajaŃi să evolueze.
EliminaŃi pe plan intern deficitele în ceea ce priveşte abilităŃile angajaŃilor,
reducând astfel costurile de recrutare şi timpul investit în aceasta.
Viitorul va dovedi justeŃea noilor cerinŃe în ceea ce priveşte abilităŃile,
deoarece veŃi dispune de o forŃă de muncă ce poate cu uşurinŃă răspunde
la modificările înregistrate în mediul de afaceri/ pe piaŃă.
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•
•
•
•

ÎmbunătăŃiŃi-vă potenŃialul în ceea ce priveşte stabilirea de noi contacte cu
ajutorul unei forŃe de muncă cu abilităŃi multiple.
ReduceŃi fluctuaŃia de personal sporind coeziunea corporatistă şi motivaŃia
angajaŃilor.
ÎmbunătăŃiŃi performanŃele individuale ale angajaŃilor şi productivitatea
acestora (îmbunătăŃind aşadar profitul întreprinderii).
AsiguraŃi un nivel superior de diseminare a abilităŃilor în cadrul
întreprinderii, reducând astfel nevoia de personal temporar în momente în
care angajaŃi permanenŃi se află în concediu de boală, generând astfel
dificultăŃi unui domeniu operaŃional.

Utilizarea studiilor de caz detaliate este importantă în momentul în care se
doreşte oferirea de dovezi specifice sectorului, dovezi necesare pentru întărirea
mesajelor de mai sus. Studii de caz pot fi găsite pe diferite pagini de internet,
printre care: www.eipil.net, www.inflow.eu.com.
Mesaje potenŃiale pentru angajaŃi
•
•
•

ObŃineŃi recunoaşterea pentru abilităŃile şi competenŃele însuşite într-o
manieră informală la locul de muncă.
FolosiŃi această recunoaştere în raportul anual asupra activităŃii/ pentru
promovare în cadrul întreprinderii/ pentru a obŃine o altă funcŃie în cadrul
întreprinderii.
UtilizaŃi procesul de acreditare pentru a primi o certificare a abilităŃilor
recent obŃinute de dumneavoastră. Această certificare poate reprezenta o
dovadă a calificării formale, poate servi la încadrarea în noi programe de
studiu sau poate fi de interes pentru noi angajatori.

3. Cadrul general pentru certificarea învăŃării informale la locul de
muncă
ÎnvăŃarea informală la locul de muncă este definită drept reprezentând însuşirea
de abilităŃi, competenŃe şi cunoştinŃe noi în cursul desfăşurării unor activităŃi de
rutină. Acest tip de învăŃare este dovedit de studiile de caz compilate pe
parcursul studiilor de implementare demarate.
Colectarea şi verificarea iniŃială a datelor secundare, precum şi studiile de
implementare efectuate în cadrul proiectului INFLOW au arătat că impactul
potenŃial şi valoarea învăŃării informale pentru întreprindere sunt semnificative.
Au fost identificaŃi patru factori esenŃiali pentru dezvoltarea învăŃării informale la
locul de muncă. Aceştia sunt prezentaŃi în diagrama de mai jos.
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(Mediul de afaceri intern, contextul social, învăŃarea informală la locul de
muncă, egalitatea şanselor, sprijin)

Diagrama 1 Factori esenŃiali pentru dezvoltarea învăŃării informale în IMM-uri

Aceşti factori acŃionează în cadrul sistemelor complexe aflate în curs în fiecare
întreprindere.
Este importantă identificarea cât mai detaliată a sistemelor care trebuie să fie
aplicate astfel încât o companie să îşi poată maximiza beneficiile derivate din
învăŃarea informală şi angajaŃii să poată obŃine beneficii personale.
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Este sugerat următorul ciclu bazat pe patru etape pentru asigurarea unei
abordări axate pe întreprindere în procesul de recunoaştere a beneficiilor
obŃinute de către aceasta prin promovarea învăŃării informale.
(Proces decizional strategic  structuri operaŃionale funcŃionale  implementare
 evaluarea beneficiilor pentru afacere )

Proces
decizional
strategic

Structuri
operaŃionale
funcŃionale

Evaluarea
beneficiilor
pentru afacere

Implementare

Diagrama 2 Patru etape în cadrul unei abordări axate pe întreprindere în ceea ce priveşte
învăŃarea informală la locul de muncă

Analiza la nivel macro a temelor/ criteriilor pentru sprijinirea învăŃării
informale la locul de muncă
Au fost identificate o serie de criterii pentru fiecare dintre etapele prezentate
anterior. Aceste criterii fac de asemenea legătura cu factorii cheie care
influenŃează învăŃarea informală la locul de muncă, legătură evidenŃiată cu
ajutorul codului cromatic folosit în diagrama 1 şi în tabelul 3 (vezi pagina
următoare).
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Criterii în contextul temelor cu exemple luate din studiile de caz
Tabelul de mai jos reprezintă baza cadrului general axat pe întreprindere, cadru
elaborat odată cu procesele şi instrumentele de validare asociate.

Luarea de decizii strategice

Temă

Caracteristici esenŃiale/criterii
Managementul superior sprijină cultura
învăŃării informale

Cultura corporatistă creează un mediu care
facilitează dezvoltarea caracterului informal şi
a colaborării.

Structura operaŃională

Structura organizaŃională a întreprinderii este
deschisă facilitând comunicarea multidirecŃională.

Procesele de muncă potenŃează oportunităŃile
pentru învăŃarea informală.

Exemple
Directorul executiv/ proprietarii pot
cita exemple care arată maniera în
care învăŃarea informală
funcŃionează în cadrul propriei
organizaŃii.
Directorul executiv/ proprietarii
împărtăşesc personalului propriile
experienŃe avute cu învăŃarea
informală.
Managementul superior are un
contact regulat cu angajaŃii.
Managementul demarează o
politică a uşilor deschise.
Procesul de integrare a noilor
angajaŃi cuprinde prezentarea
acestora în faŃa personalului şi
prezentarea rolului vechilor angajaŃi
astfel încât comunicarea să fie
facilitată.
Atmosferă amicală.
Încurajarea evenimentelor sociale.
Sunt organizate în mod regulat
şedinŃe interne pentru a explica
obiectivele şi perspectivele
întreprinderii.
Structură tipică managementului
plat.
Comitetele de conducere au
membrii din toate secŃiile şi de la
toate nivelurile.
Reuniuni de echipă programate
astfel încât să permită participarea
întregului personal.
Feedback-ul (clienŃi interni şi
externi/ învăŃare) este încurajat.
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Procesele de muncă potenŃează oportunităŃile
pentru învăŃarea informală .

ÎnvăŃarea informală face parte din procesul de
recrutare.

Cercurile de învăŃare există şi sunt sprijinite

Implementare

ToŃi angajaŃii/ managerii se pot folosi de
oportunităŃile de învăŃare informală şi primesc
sprijin în acest sens.

Structurile de învăŃare informală există şi sunt
utilizate.

ToŃi angajaŃii/ managerii sunt sprijiniŃi în mod
corespunzător în timpul procesului de învăŃare
informală.

InteracŃiunile sociale sunt la ordinea
zilei.
Comunicarea este încurajată.
Structura psihică permite
comunicarea între angajaŃi.
ExperienŃele anterioare ale
candidatului în domeniul învăŃării
informale sunt considerate/
evaluate drept fiind la fel de
importante ca şi dovezile învăŃării
formale.
Pot fi identificate cercuri de învăŃare
informală în interiorul întreprinderii.
Conducerea informează angajaŃii şi
îi încurajează să participe la astfel
de cercuri.
Se consideră că feedback-ul cu
privire la învăŃare/ formare
contribuie la îmbunătăŃirea continuă
a practicilor şi rezultatelor
întreprinderii.
Cercurile de muncă sunt încurajate
într-o manieră activă şi nu există
bariere în ceea ce priveşte
participarea angajaŃilor, indiferent
de nivelul în care sunt încadraŃi.
Managerii învaŃă de la angajaŃi (ex.
responsabilităŃile în practică spre
deosebire de responsabilităŃile
teoretice).
AngajaŃi mai puŃin experimentaŃi
colaborează cu angajaŃi
experimentaŃi.
RotaŃia la locul de muncă este o
practică încetăŃenită.
Evaluările managerilor facilitează
învăŃarea informală în rândul
acestora.
Observarea muncii
Consiliere
Sprijinul colegilor prin intermediul
unor reuniuni regulate
ReprezentanŃi sindicali pe probleme
de formare
Introducere în “limbajul companiei”.
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Evaluare

Există structuri menite să recunoască gradul
de sprijin acordat de către angajaŃi colegilor
implicaŃi în procesul de învăŃare informală.

AngajaŃii care îşi asumă rolul de
mentor sunt răsplătiŃi: ex. creşteri
salariale, statut diferenŃiat.
Certificare externă.

Există structuri menite să recunoască
abilităŃile/ cunoştinŃele însuşite de către
angajaŃi în cursul învăŃării informale.

AngajaŃii primesc sarcini mai
complexe, mai interesante.
Modelul INFLOW sugerează
acordarea de certificate.
Compania “laudă” învăŃarea
informală (atât mentorul cât şi
elevul).
Şansa de se alinia unor cadre
naŃionale, precum VAE sau bilan de
competences (Fr).)
ÎnvăŃarea informală este
considerată oficial ca parte
integrantă a procesului de evaluare
a personalului.

Feedback pentru învăŃarea informală, ce se
consideră că contribuie la performanŃele per
ansamblu ale întreprinderii, este o parte
integrantă a evaluărilor anuale ale
personalului.
Managerii executivi sunt conştienŃi de
contribuŃia învăŃării informale la îmbunătăŃirea
performanŃelor întreprinderii.

Managerii executivi revizuiesc
evaluările anuale.

Tabel 3 Criterii pentru succesul învăŃării informale în întreprinderi/ companii

Devine astfel evident faptul că rolul managerilor este esenŃial pentru succesul
învăŃării informale la locul de muncă. În consecinŃă, se propun modificări ale
cadrului care să cuprindă competenŃele necesare managementului pentru
facilitarea învăŃării informale la locul de muncă.

Analiză la nivel micro
SecŃiunea de mai sus se concentrează pe întreprindere în sine. Deşi acest
aspect este esenŃial, există şi alte aspecte care trebuie să fie incluse în cadru.
Unul dintre acestea se regăseşte la nivel micro – nivelul fiecărui angajat în parte.
Cadrul trebuie să ia în considerare şi acest nivel şi să observe toŃi indicatorii
cheie specifici acestui nivel, care nu au fost incluşi în secŃiunea anterioară.
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Factori ce afectează indivizii la locul de muncă
Diagrama 3 arată câŃiva factori care pot afecta învăŃarea informală la nivel de
angajat.
Acces IT

Colegi de
la locul de
muncă

Statut

Formare
iniŃială

Stil de
învăŃare

Acces la
cunoştinŃe în
cadrul
companiei

MotivaŃie
AngajaŃi

Procesul
de
evaluare

Vârstă

Abilitatea de
a
consulta alŃi
angajaŃi

ActivităŃi
ale
comunităŃii

Sprijin
Acordat

Cultură
corporatistă

Diagrama 3 Factori care pot influenŃa învăŃarea informală la nivel de angajat

Multe dintre aceste aspecte au fost analizate mai sus, dar crearea unui sistem de
certificare a angajaŃilor sporeşte în mod evident motivaŃia prin oferirea de
recompense tangibile pentru reuşite personale care adesea rămân
nerecunoscute. Calitatea sprijinului oferit angajaŃilor este de asemenea un factor
cheie. Este vitală recunoaşterea de către angajatori a acestui aspect esenŃial
pentru îmbunătăŃirea rezultatelor precum şi pentru sporirea satisfacŃiei resimŃite
de către angajaŃi la locul de muncă.
Următorul pas în dezvoltarea acestui cadru va consta în luarea în considerare a
oricăror alŃi indicatori specifici necesari pentru roluri cheie, precum
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•

AngajaŃi, inclusiv manageri şi coordonatori, care oferă sprijin altor angajaŃi.

Sprijinul acordat angajaŃilor/ Mentori pentru învăŃarea informală
AngajaŃii cu răspuns pozitiv în cursul învăŃării informale trebuie să fie recunoscuŃi
drept parte integrantă a acestui model. NoŃiunea de „mentor” are în momentul de
faŃă multe conotaŃii specializate. În cadrul acestui model însă, mentorii sunt acei
angajaŃi care îi ajută pe alŃii să-şi îmbunătăŃească performanŃele la locul de
muncă şi să contribuie mai mult la rezultatele întreprinderii.
Criterii generale/ activităŃii ale celor care îi
sprijină pe angajaŃi sau ale mentorilor
Izvoare de informaŃii/ sfaturi (personale)
oferite într-o manieră informală pentru a ajuta
alŃi angajaŃi să-şi îmbunătăŃească eficienŃa
Prezentări informale menite a explica cultura
companiei/ mediul de lucru
Sporirea încrederii celorlalŃi angajaŃi în
capacitatea lor de a face faŃă
responsabilităŃilor care decurg din postul
ocupat.
Feedback constructiv informal

Observarea muncii noilor angajaŃi de către
angajaŃi cu experienŃă
Disponibilitatea şi capacitatea de a asculta

Împărtăşirea experienŃei sub formă de lecŃii
învăŃate
O abordare neutră
Capacitatea de a explica procesele şi
metodele

Exemple din studii de caz
Transmiterea de cunoştinŃe, abilităŃi: dacă
apare o problemă, un angajat o soluŃionează
explicându-le celorlalŃi cum să o rezolve(Fr).
Prezentarea companiei în faŃa unui nou
angajat: istoria, activitatea, personalul, clienŃii
şi furnizorii …(Fr).
Comportamentul non-verbal, ex
zâmbetul…(FR).

ŞedinŃe/ reuniuni ale personalului după orele
de program
Noii angajaŃi sau cei care au un nou rol la
nivel de întreprindere lucrează cu un coleg
mai experimentat (Ripon Spa Hotel Regatul
Unit)
Angajatul îşi întrerupe activitatea pentru a
ajuta un coleg sau pentru a răspunde la o
întrebare, o solicitare.(Fr)

Mentorul are acelaşi comportament vis-à-vis
de toŃi angajaŃii.(Fr)
Cunoaşterea metodelor de învăŃare.
Nivelul de înŃelegere atins la finele explicaŃiei
de către angajatul care este ajutat
(Fr).

Rezultate în cascadă (lanŃuri cauzale) ale
procesului de învăŃare informală
Facilitarea includerii angajaŃilor în procesul
de învăŃare informală.
Sprijinirea angajaŃilor în momentul în care
aceştia îşi asumă sarcini dificile.
Tabelul 4 ActivităŃi întreprinse de către mentori pentru a sprijini procesul de învăŃare informală la
locul de muncă
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Ca parte integrantă a acreditării individuale, abilităŃile şi competenŃele asociate
acestor activităŃi (la diferite niveluri) sunt însoŃite de dovezile necesare pentru
obŃinerea certificării şi nivelului de calitate asociat cu aceasta.
4. Recunoaşterea reuşitelor în materie de învăŃare informală la locul de
muncă
Proiectul iniŃial a cuprins reflecŃii cu privire la aspectele care trebuie să fie
validate şi acreditate. Cele trei opŃiuni luate în considerare sunt prezentate mai
jos, în diagrama 4.

Persoane implicate în procesul de învăŃare informală la locul de muncă

Îşi însuşesc într-o manieră informală noi abilităŃi/ cunoştinŃe, precum şi noi
competenŃe
TREI OPłIUNI/ CĂI DE ACREDITARE

Procese de învăŃare informală

Evaluarea abilităŃilor generice
pornind de la cadrul european
al calificărilor (EQF)/ cadrul naŃional
al calificărilor (CNCR)

Axat pe post
folosind CNCR

Diagrama 4 Căi posibile de acreditare pentru recunoaşterea abilităŃilor şi competenŃelor obŃinute
de către indivizi în cursul învăŃării informale facilitate la locul de muncă

În urma discuŃiilor s-a ajuns la concluzia că prezentul cadru se va axa pe
procesele învăŃării informale şi pe abilităŃile necesare în cursul acestora.
AbilităŃile generice şi cele specifice postului ocupat vor pune în evidenŃă procesul
şi ar putea face obiectul altor procese de acreditare.
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5. Implementarea cadrului general al acreditării învăŃării informale la locul
de muncă
La nivel de companie
Recunoaşterea de către angajator şi de către management a importanŃei învăŃării
informale pentru companie este vitală.
Tocmai de aceea a fost creată o certificare EIPIL (IniŃiativa Europeană pentru
Promovare ÎnvăŃării Informale) pentru companii. Această certificare are o serie
de funcŃii:
•
•
•
•

Creşterea gradului de conştientizare a importanŃei învăŃării informale în
cadrul companiilor / organizaŃiilor;
Sporirea încrederii în sine şi a motivaŃiei angajaŃilor care îşi observă
propria contribuŃie în cadrul întreprinderii;
Sprijinul acordat companiei pentru dezvoltarea unei strategii proprii, a unor
procese operaŃionale, menite să maximizeze impactul învăŃării informale
asupra rezultatelor companiei;
Recunoaşterea întreprinderii care sprijină procesul de învăŃare informală,
luând în considerare avantajele aduse de acesta atât întreprinderii per
ansamblu, cât şi angajaŃilor şi clienŃilor.

Ghidul pentru Angajatori (anexa 1) pune la dispoziŃia angajatorilor explicaŃii cu
privire la procese şi le oferă posibilitatea de a se pregăti pentru vizita (-ele)
evaluatorului.
Pentru a garanta calitatea evaluării proceselor de recunoaştere şi de validare a
fost creat de asemenea un Ghid al Evaluatorului (anexa 2). Acesta este
disponibil şi a fost utilizat în toate statele membre care au luat parte la proiectul
INFLOW. Evaluatorii vizitează întreprinderea şi intervievează atât reprezentanŃii
managementului, cât şi angajaŃi activi la diferite niveluri ale companiei. Fac de
asemenea observaŃii la faŃa locului. Sunt completate mai apoi fişe de constatare
oferite angajatorului, precum şi o fişă de evaluare din partea celui din urmă. În
funcŃie de rezultat, certificarea EIPIL este oferită sau compania este sprijinită în
efortul ei de a-şi dezvolta o poziŃie proprie vis-a-vis de învăŃarea informală şi un
set de date de reevaluare. În ghid există o serie de formulare de feedback.
Când este oferită certificarea, reŃeaua EIPIL obŃine mostre de constatări din
partea tuturor evaluatorilor/ grupurilor de evaluatori, pentru a se asigura că
criteriile de evaluare sunt respectate. (Această abordare se regăseşte şi în cazul
proceselor de certificare individuală descrise mai jos).
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Recunoaşterea managementului
A existat un vacuum evident, identificat în Cadrul iniŃial, creat în cursul proiectului
INFLOW. Pentru ca o companie să fie capabilă să recunoască şi să
îndeplinească toate criteriile specifice certificării pentru companii, managerii
trebuie să posede abilităŃi specifice. Tocmai de aceea, acestea sunt în curs de a
fi identificate (anexa 3) şi vor fi dezvoltate în cadrul EIPIL-PAN, înfiinŃat de
asemenea în cadrul programului de învăŃare pe tot parcursul vieŃii – Leonardotransfer de inovaŃie- demarat de către Comisia Europeană.
Recunoaşterea individuală a învăŃării informale
După cum a fost deja indicat în capitolul 4, acestea se axează pe abilităŃile
necesare pentru a învăŃa într-o manieră informală la locul de muncă. Ghidul
Angajatorului menŃionează o serie de căi care asigură îndeplinirea fiecărui
criteriu (anexa 4).
AngajaŃii au fost încurajaŃi să înregistreze digital, folosind telefoane mobile,
camere video şi reportofoane, dovezile care atestă faptul că au îndeplinit criteriile
stabilite. Dovezile înregistrate au fost stocate în jurnale electronice sau portofolii
electronice şi mai apoi verificate de către colegi, supraveghetori, manageri.
Ghidul evaluatorului (anexa 5) a suferit o serie de modificări. IniŃial existau două
secŃiuni (una pentru certificarea practicianului, iar cea de-a doua pentru
certificarea practicianului avansat), însă pe parcursul fazelor pilot ale proiectului
INFLOW, documentaŃiile pentru cele două certificări au fost contopite într-o
singură secŃiune. Procesul de validare se baza pe dovezile aduse de angajat,
precum şi pe discuŃiile purtate cu acesta. Pornind de la rezultatele astfel obŃinute,
se stabilea tipul de certificare meritat de către angajat/ tipul de certificare dorit de
către angajat.
Procesele de asigurare a calităŃii includeau un proces de verificare internă, urmat
de un proces de verificare externă EIPIL, care utiliza metodologia bazată pe
eşantioane, folosită şi în cazul certificării pentru comoanii. Unii angajaŃi au reuşit
să obŃină o certificare UK ASET (în prezent EDI).
6.Reuşite obŃinute în trecut – oportunităŃi de viitor
Acest model, precum şi instrumentele aferente, a fost experimentat în şase state
membre, în cadrul a 75 de IMM-uri cu dimensiuni cuprinse între 6 şi 223 angajaŃi.
Printre instrumentele aferente se numără ghidurile pentru angajatori, angajaŃi şi
evaluatori, precum şi o serie de portofolii electronice (unele pe internet, altele de
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sine stătătoare), arhive online pentru evaluatori şi CV-ul European în toate limbile
statelor partenere (engleză, spaniolă, germană, franceză, letonă şi suedeză).
Modelul s-a dovedit a fi unul transferabil, deşi au fost operate anumite modificări,
necesare datorită culturilor diferite. De asemenea au rămas nesoluŃionate
anumite probleme legate de acreditarea naŃională.
Succesul reportat a sporit dorinŃa de a promova în continuare marca EIPIL
(IniŃiativa Europeană pentru Promovare ÎnvăŃării Informale), creată în cadrul
proiectului ca premiu pentru companii.
Impactul asupra IMM-urilor implicate în proiect este unul cu multe faŃete:
promovarea recunoaşterii beneficiilor învăŃării informale în cadrul companiilor,
maniera în care acestea pot facilita şi răsplăti învăŃarea informală. Întreprinderile
ştiu că angajaŃii îşi pot îmbunătăŃi abilităŃile şi se pot achita mai bine de
responsabilităŃile care le revin colaborând şi reacŃionând pozitiv la feedback-ul
primit din partea clienŃilor şi a furnizorilor.
Acest model le oferă întreprinderilor posibilitatea de a:
•
identifica învăŃarea informală în cadrul întreprinderii.
•
evalua impactul acesteia asupra rezultatelor întreprinderii şi de a găsi căi
pentru potenŃarea ei.
•
sprijini personalul în cursul gestionării interne a proceselor strategice şi
operaŃionale asociate recunoaşterii, validării şi acreditării învăŃării informale
la locul de muncă.
•
obŃine certificarea pentru companie: dovadă a rezultatelor companiei,
stimulent pentru starea de spirit a angajaŃilor, bună publicitate, avantaj în
procesul de recrutare.
•
obŃine certificări individuale prin „supravegherea” de către un alt angajat.
Aceste certificări pot reprezenta: o motivaŃie pentru personal; stimulare şi
încadrare în alte modele de învăŃare şi dezvoltare în cadrul întreprinderii; un
tip de selecŃie iniŃială a angajaŃilor pentru promovare în cadrul întreprinderii.
•
aduce facilitatori externi pentru a stimula, fie prin sprijin acordat
personalului, fie prin asumarea unui alt rol în cadrul întreprinderii, obŃinerea
de certificări individuale de către angajaŃii.
•
oferi asistenŃă în folosirea tehnologiei necesare pentru înregistrarea
rezultatelor învăŃării informale şi gestionarea cunoştinŃelor de management
în cadrul întreprinderii prin crearea unor portofolii electronice şi a unor
arhive electronice.
Comunitatea EIPIL a fost extinsă şi va opera în mai multe state membre, printre
care Grecia, Polonia şi România.
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