Ghidul
INFORMAȚII GENERALE

Limba română
IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning • 2010-1-FI1-LEO05-03042 • LLP 2007-2013 • Leonardo da Vinci • Transfer of Innovation

Cuprins
1 Work‐based learning/ invatarea prin practica ‐ Informatii generale........................................................................ 3
2 Datoriile si responsabilitatile partilor ....................................................................................................................... 4
3 Cum sa gasiti o companie gazda ............................................................................................................................... 6

2

Informații generale ‐ IQWBL

1

Work‐based learning/ invatarea prin practica ‐ Informatii generale
Invatarea prin practica se refera la orice invatare formala ce este in intregime sau in mare
parte desfasurata la un loc de munca.
Este, de asemenea, o oportunitate pe care scolile o pot lua in considerare pentru a furniza
experiente benefice si motivante pentru studenti. Pentru a oferi experiente de invatare
prin practica pentru toti studentii, cadrele trebuie sa‐si largeasca cunostintele despre
optiunile invatarii prin practica si sa faciliteze cresterea parteneriatelor intre angajatori si
scoli.
Metoda WBL formeaza abilitati generale specifice locului de munca, precum atitudinea
pozitiva si abilitati de comunicare interpersonala.
Scoala le poate oferi elevilor cunostinte teoretice, dar invatarea prin practica (WBL) le
permite sa obtina calificari valoroase, dar si sa traiasca experiente relevante, practice in
situatii reale de munca.
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Datoriile si responsabilitatile partilor

Profesorul

Elevul

Instructorul de
plasament

 Pregateste acordurile
 Informeaza instructorul si
elevul despre WBL
 Pregateste planul pentru
WBL in acord cu elevul si
instructorul de plasament

 Participa la indrumarea
elevului in timpul perioadei
de practica

Colecteaza datele feedback‐
ului

 Se familiarizeaza cu com‐
pania si practicile de la loc‐
ul de munca


 Isi actualizeaza competen‐
tele de baza specifice
profesiei
 Are o atitudine de profe‐
sionist
 Isi imbunatateste cu‐
nostintele teoretice


 Realizeaza o identificare a
personalitatii sale in raport
cu atribuţiile ce‐i revin
 Lucreaza in mod independ‐
ent
 Respecta regulile companiei
cu privire la pastrarea se‐
cretelor
 Realizeaza auto‐evaluarea

 Prezinta locul de munca
elevului
 Familiarizeaza elevul cu
regulile si practicile com‐
paniei

 Supravegheaza siguranta si
protectia muncii
 Instruieste elevii cum sa
actioneze intr‐o maniera
corecta
 Ofera feedback

 Imparte responsabilitatile si
sarcinile
 Ofera un feedback al pro‐
gresului
 Evalueaza elevul

Elevul este conştient de contractul încheiat între instituţia de învăţământ şi angajator,
elevul trebuie să respecte principiile detaliate în acest contract aşa cum s‐a convenit în
acest plan.
Elevul/eleva redacteaza un jurnal de învăţare despre experienţa si responsabilitatile lui /ei.
Istructorul maistru, elevul şi profesorul vor participa la evaluarea perioadei de învăţare
bazată pe muncă.
Elevul sau eleva va participa la o discuţie de evaluare şi va scrie un raport despre propria
activitate din timpul perioadei de practica.
Instructorul maistru va fi responsabil de îndrumarea şi evaluarea elevului din cadrul
contractului dintre angajator şi instituţia de învăţământ, dupa cum s‐a convenit în acest
plan.
Instructorul maistru trebuie să ofere un feedback constructiv ucenicului. Pe langa aceasta,
elevul sau eleva trebuie să confirme cu semnatura proprie parcurgerea zilelor/orelor de
lucru si indepinirea obligatiilor detaliate în jurnal.
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Instructorul maistru este responsabil de îndrumarea şi evaluarea elevului asa cum sa
stabilit in accord.
Instructorul de meserii la locul de muncă:









Îndrumă și consiliază elevul cu privire la protecția și siguranța muncii
Informeaza elevul despre modurile de operare la locul de muncă
Discută cu elevul/eleva şi il/o ajută cu sarcinile de învățare, dacă este necesar
Supraveghează munca elevului in timpul perioadei de lucru
Contacteaza profesorul atunci când este nevoie
Oferă elevului o recenzie după perioada de munca
Oferă feed‐back institutiei cu privire la perioada de munca si completeaza
formularele de evaluare
Ii asigura elevului accesul la e‐mail, dacă este posibil

Profesorul va lua parte la îndrumarea elevului în timpul perioadei de învăţare prin practica
în conformitate cu acordul încheiat între angajator şi institutie, în următoarele moduri:








profesorul oferă instrucțiuni scrise despre raportarea din jurnal si păstrarea
acestuia
profesorul dă elevului sarcini de învăţare pentru perioada de lucru
profesorul vizitează locul de muncă in timpul periaodei de lucru, daca este
posibil
profesorul vizitează locul de muncă în timpul periaodei de invaatre abzata pe
munca, dacă este posibil
trebuie sa existe posibilitatea ca elevul si instructorul de meserii sa contacteze
profesorul
profesorul oferă formularele şi criteriile de evaluare instructorului de meserii si
elevului
profesorul va colecta materialul de evaluare şi va da nota finala, pe baza acestor
fapte

Profesorul va participa la îndrumarea şi evaluarea activitatii de ucenicie a elevului în
conformitate cu contractul dintre angajator şi instituţia de învăţământ şi cu planul stabilit,
dupa cum urmeaza: datoria profesorului indrumator este de a sprijini si asigura succesul
perioadei de ucenicie, prin mentinerea contactului cu instructorul de meserii, spre
exemplu; profesorul trebuie să fie în contact cu instructorul maistru cel putin la începutul şi
la sfârşitul perioadei de ucenicie.
Instructorul maistru, elevul şi profesorul indrumator trebuie să participe la evaluarea
activitatii de ucenicie. Există un formular separat de evaluare pentru instructorul de
meserii si un formular de auto‐evaluare pentru elev.
Evaluarea va acorda atentie urmatoarelor lucruri:
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procesul de lucru trebuie sa fie în conformitate cu instrucţiunile date
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utilizarea unor metode de lucru diversificate pe cât posibil (atenţie şi siguranta)
respectarea programului şi a orelor de lucru
observarea abilitatilor de comunicare si cooperare
pregatire şi participare la evaluare, discuţii de feedback, completarea
formularului de evaluare

3 Cum sa gasiti o companie gazda
Există mai multe posibilităţi de a intra in contact cu o companie din străinătate. Este
necesar sa găsiti destinaţii de plasare care sunt adecvate pentru fiecare elev. Elevii studiază
la diferite niveluri şi specialităţile lor sunt diferite. Perioada de invatare prin practica este o
parte a studiilor lor, şi are obiective specifice. Acest lucru presupune plasare de înaltă
calitate şi angajamentul centrelor de plasare.
Modalitati de a găsi o companie gazdă:






prin intermediul unei reţele de co‐operare intre şcoli şi companii
prin utilizarea serviciilor firmelor de intermediere
prin utilizarea unor web‐uri, site‐uri de exemplu eu‐next.eu, oneco.org,
europlacement.com, intern‐nave‐uk.com, ispo.co.uk, praktikum.de
prin datele de contact ale elevilor (rude, prieteni, foştii angajatori, etc)

Selectarea/contactarea companiei gazda
Evaluarea companiei gazda este de multe ori realizata în scris. Multe companii nu pot
acorda timpul necesar pentru a scrie un raport şi preferă un chestionar simplu, care este
rapid de completat (poate” Alegeti varianta corecta”), cu un spaţiu pentru comentarii la
sfarsit.
O altă posibilitate este un interviu de evaluare prin telefon. Următoarele întrebări pot fi
relevante:
 Aveti o evidenta a elevilor din “tara mea” ce au participat la activitati in aceasta
companie ?
 De ce ati fost de acord sa primiti un elev din <tara mea>?
 V‐au fost indeplinite asteptarile?
 V‐ati informat suficient despre obligatiile pe acre le aveti fata de elev si
conditiile de plasament, inaintea inceperii stagiului?
 Au fost suficiente informatiile pe care le‐ati avut despre educatia anteriaora a
elevului?
 Ati fost multumiti de cunostintele elevului legate de obiect si de pregatirea
lingvistica?
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A fost necesar ca elevul sa urmeze pregatire suplimenatara in timpul
plasamentului? ( pregatirea lingvistica, cunostintele legate de obiect, etc.)
Aţi ajutat elevul cu alte lucruri decât cele legate de conditiile de baza? (cazare,
activităţi recreative, etc)
Ati mai avut elevi din “tara mea” participanti?
Daca da, s‐au ridicat elevii din” tara mea” la nivelul celor care desfasoara
activitati in prezent?
Ce a fost in mod special pozitiv/negativ referitor la plasamentul elevilor din
”tara mea”?
V‐ar placea sa primiti alti elevi din”tara mea” in viitor?
Aveti sugestii despre cum s‐ar putea imbunatati perioada de plasament?

Documentul de Mobilitate Europass conţine, de asemenea, o evaluare calificată în care
compania descrie ceea ce au învăţat elevii pe durata plasamentului: competentele legate
de meserie / organizatorice / abilităţile sociale şi de operare cu calculatorul / competenţele
lingvistice. http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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