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1 Îndatoririle profesorului
Înainte de perioada de practică a elevului, profesorul va avea următoarele obligații:













Să facă demersurile pentru a găsi un stagiu de plasament pentru elev/i
Să acorde atenție specială conținuturilor din modulul de studiu module pentru a găsi
plasamentul adecvat
Să dea elevilor informația despre stagiile de plasament și despre demonstrația de
aptitudini practice
Să informeze elevii despre conținuturile modulelor de studiu vizate and și să le ofere
materiale scrise în acest scop
Să dea instituției de stagiu informații despre perioada de practică și despre
demonstrația de aptitudini practice (informații generale, cât și detaliate)
Să participe la planificarea perioadei de practică și la demonstrația de aptitudini
practice
Să dea elevilor instrucțiuni scrise pentru raportare și pentru jurnalul de stagiu
zilnic/săptămânal
Să dea elevilor sarcini pentru stagiu
Să se asigure că elevul își cunoaște responsabilitățile în timpul perioadei de practică
Să se asigure că elevul are posibilitatea de a susține demonstrația de aptitudini
practice
Să pregătească documentele de Mobilitate Europass ale elevului
Să completeze diploma elevului cu informațiile inițiale necesare

În timpul perioadei de practică a elevului profesorul va participa la îndrumarea elevului conform
convenției dintre angajator/firmă și școală/institut în următoarele moduri:










Contactează instructorul de plasament cel puțin la începutul și la sfârșitul perioadei de
practică
Îl ajută pe instructorul de plasament atât psihic cât și practic
Vizitează locul de muncă pe timpul stagiului dacă este posibil
Se asigură că atât elevul cât și instructorul au posibilitatea să îl contacteze în timpul
stagiului
Dă formularele de evaluare și criteriile instructorului de stagiu și elevului
Lămurește conținuturile formularelor
Anunță și familiarizează locul de stagiu în legătură cu sarcinile și criteriile de evaluare
Colectează materialele de evaluare și participă la discuțiile de evaluare
Acordă nota finală (1 Satisfăcător, 2 Bine, 3 Excelent) pentru stagiul de practică și
pentru demonstrația de aptitudini practice
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După perioada de stagiu a elevului – când elevul se întoarce




colectează feedback din timpul stagiului: rezultatele de învățare, stagiul de plasament,
activitatea, cazarea etc.
Se asigură că elevul scrie/și‐a scris raportul de călătorie
Se asigură că elevul a completat toate documentele necesare (de exemplu, formularul
de autoevaluare)

2 Evaluarea
2.1 Evaluarea stagiului de practică
Profesorul, instructorul de stagiu și elevul vor participa la evaluarea stagiului de practică..
Există un formular separate de evaluare pentru instructor și unul pentru autoevaluarea
elevului. Evaluarea va acorda importanță următoarelor aspecte:


Procesul de muncă în concordanță cu instrucțiunile primite



Metodele de muncă evaluate din cât mai multe unghiuri (atenție și încredere)



Respectarea programului și a orelor de lucru



Realizarea și respectarea sarcinilor de învățare



Aptitudinile de cooperare și de comunicare



Pregătirea și participarea la discuțiile de evaluare și feedback, precum și
completarea formularului de evaluare

În formularul de evaluare vor fi luate în considerare următoarele aspecte:


Interes, inițiativă și activitate



Responsabilitate, încredere și respectarea regulilor



Aptitudini de cooperare și comunicare



Aptitudini de muncă



Aptitudini de rezolvare a problemelor și autoevaluare

Evaluarea se realizează pe trei niveluri: 1 Satisfăcător, 2 Bine, 3 Excelent.
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2.2 Evaluarea demonstrației de aptitudini practice (FI)
Elevul își prezintă aptitudinile de bază printr‐o demonstrație de aptitudini practice. El sau
ea este supravegheat și motivate și trebuie să primească feedback pentru munca și
conduita sa. Evaluarea aptitudinilor elevului se realizează prin completarea formularului
de evaluare.
Demonstrația o reprezintă o situație practică sau o activitate pe care reprezentantul din
domeniul educației și cel de la locul de muncă o planifică, organizează și evaluează
împreună.
Scopul demonstrației de aptitudini practice este de a oferi posibilitatea elevului să își
arate aptitudinile și competențele în situații reale de muncă pe timpul stagiului de
practică. Se referă la competențele de bază din cadrul unui modul de studiu.
Elevul face o demonstrație de aptitudini de învățare din fiecare modul și participă la
discuțiile de evaluare împreună cu profesorul și instructorul de stagiu.
Evaluarea se realizează pe trei niveluri: 1 Satisfăcător, 2 Bine, 3 Excelent și obiectivele
evaluării sunt următoarele patru:
1. Procesul de muncă






Planificarea muncii proprii
Finalizarea muncii
Respectarea programului
Evaluarea muncii
Îmbunătățirea activității

2. Metode de muncă, mijloace și materiale
3. Cunoștințe teoretice, ca bază a activității
4. Competenţele cheie ale învăţării pe tot parcursul vieţii











Abilităţile de invăţare si de rezolvare a problemelor
Abilitati de comunicare si interactiune
Competenţe de cooperare
Antreprenoriat
Protecţia muncii
Etica profesionala
Dezvoltarea durabilă
Tehnologia informației
Matematică şi ştiinţe
Cetăţenia activă şi culturi diverse
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Responsabilul de evaluare poate colecta informaţii cu privire la competenţele dobandite
de catre elev prin activitati precum:





observarea procesului de lucru şi acordarea de sugestii si observaţii în conformitate
cu obiectivele urmarite de evaluare
evaluarea rezultatului final al muncii
intervievarea elevului după finalizarea lucrării
utilizarea feed‐back‐ului de la clienţi şi alţi lucrători

Criteriile de evaluare
Evaluarea de aptitudini profesioanle demonstrative este realizata prin note de la 1 la 3. Notele
sunt acordate dupa următoarele criterii:
Excelent, 3










elevul are cunostinte profesionale bogate
elevul arată creativitate şi iniţiativa în modul de lucru
metodele de lucru au fost antrenate si dezvoltate
informaţiile au fost colectate in mod independent
informaţiile neesenţiale au fost separate de cele esenţiale
au fost trase concluzii, cunoştinţele şi abilitatile dobandite au fost demonstrate în
situaţiile noi
au fost prezentate abilitati de rezolvare a problemelor in mod independent
comunicarea în situaţii diferite şi cu diferite grupuri de interes a fost interactiva
în rezultatele evaluarii nu exista puncte de critica sau care presupun progrese

Bine, 2






in general, informaţiile necesare au fost colectate independent
pentru a fi utilă, informaţia a fost prelucrata in general
au fost trase unele concluzii, cunoştinţele şi aptitudinile au fost aplicate într‐un
mod adecvat în situatiile noi
elevul a fost capabil sa actioneze intr‐un mod interactiv in diefrite situatii si cu
diferite grupuri
în rezultate nu exista multe puncte de criticat.

Suficient, 1
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informatia necesara nu a fost colectata in totalitate
elevul a avut nevoie de consiliere şi asistenţă suplimentara
sarcinile au fost terminate, dar succesul a necesitat supraveghere într‐un grad
vizibil
in rezultatele evaluarii există lipsuri si greseli.
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3 Recomandari
In acest capitol sunt cateva recomandari pentru profesorul ce pregateste elevul pentru
caIatoria in strainatate. Atat pentru pregatirea practica, cat si psihologica, se recomanda
urmatoarele:




















Evidențiati faptul ca elevul/eleva ce lucreaza pentru companie trebuie sa se implice
in munca si sa‐si dea toata straduinta.
Aduceti la cunostinta elevului/elevei faptul ca el/ea trebuei sa atinga un obiectiv
deoarece perioada de invatare prin practica are anumite obiective specifice.
Reamintiti‐i elevului faptul ca acesta trebuie sa lucreze sub controlul companiei/
instructorului‐maistru si trebuie sa respecte atat regulile scrise, cat si regulile
nescrise ale companiei
Informeaza elevul ca modul de comunicare poate varia de la o tara la alta, de la un
limbaj formal la un limbaj informal
Estte posibil sa existe reguli ale comapniei in ceea ce priveste persoanele din afara
acesteia cu privire la: imbracaminte, machiaj, cercei, etc.
Informaţi elevul ca nu este permis să critice compania, instructorul‐maistru sau co‐
echipierii, nici faţă‐în‐faţă, nici in retelele sociale
Subliniati faptul ca periaoda de practica in strainatate este o provocare, dar si o
oportunitate
Incurajati elevul sa‐si exerseze abilitatile de interactionare cu persoane straine si
abilitatile de comunicare libera intr‐o limba straina
Aduceti la cunostinta elevului faptul ca sunteti disponibil pentru situatii
neprevazute, aveti rolul de responsabil
Informati elevii ca dispozițiile schimbatoare sunt perfect normale, mai ales in prima
parte a stagiului
Folositi ajutorul altor elevi ce au fost in strainatate pentru a a‐si impartasi
experienta lor legata de modul in care au trecut peste sentimentul de dor de casa
Realizati o retea de contacte cu elevii participanti care sunt in strainatate in aceeasi
periaoda (o lista cu numere de telefon si adrese de e‐mail) si incurajati‐i sa tina
legatura atunci cand nu se simt bine
Incurajati participantii sa initieze retele de comunicare in tara gazda, spre exemplu
prin discutii despre hobby‐uri si activitati sportive
Sfătuiți‐i sa urmeze o dieta sanatoasa si sa practice exerciții sportive in mod regulat
atunci cand se simt deprimati
Imbinati pregatirea psihologica cu pregatirea culturala si utilizati conceptul de soc
cultural

"Socul cultural" este un termen relativ, nu este vorba despre un soc brusc, este vorba
despre un sentiment ce apare in urma unor serii de intamplari mai mult sau mai putin
importante ce au loc ca urmare a diferentelor culturale dintre tara natala si tara gazda.
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Intr‐un anumit moment, participantii pot ajunge in stadiul in care vor avea sentimente de
tristete sau furie (sau ambele). Majoritatea elevilor ce participa la stagii sau au experiente
în străinătate se confrunta cu un "şoc cultural", pentru unii atat de mare incat aleg sa‐si
anuleze sederea si sa mearga acasa mai devreme. Dorul de casa foarte mare este un semn
al socului cultural.

4 Formulare
4.1 Dialogul în vederea selecției
Acest formular este folosit la discuțiile dintre coordonator/profesor și elev.

4.2 Convenție și plan pentru stagiul de practică
Acest formular este folosit ca un acord între elev, școală și locul de muncă/practică.

4.3 Evaluarea elevilor (pe scurt) – Stagii de practică
Acest formular este folosit pentru evaluarea elevului (ca evaluare comună realizată de către instructorul de
la locul de muncă, profesor și elevul însuși).

4.4 Evaluarea elevilor (complet) – Stagii de practică
Acest formular este folosit pentru evaluarea elevului (ca evaluare comună realizată de către instructorul de
la locul de muncă, profesor și elevul însuși).

4.5 Formular de evaluare a aptitudinilor practice
Acest formular este folosit pentru demonstrația de aptitudini practice.

4.6 Diploma
Acest document este folosit pentru a atesta munca elevului în perioada de practică.

4.7 Certificatul
Acest document este dat elevului în cazul în care nu este nevoie de evaluarea elevului în stagiul de practică.
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4.1 Dialogul în vederea selecției
ELEVUL
Nume

Grup de elevi

Obiectivul mobilității

Motivația

Studii și pregătire

Experiență de lucru

Statut/situație actuală

Hobby-uri

Așteptări

Limbi vorbite

Limba țării gazdă:
Vorbit: -  +
Engleza:
Vorbit: -  +
Altele:
_______________
Vorbit: -  +

Înțelegere: -  +
Înțelegere: -  +
Înțelegere: -  +

Alte comentarii

Data
Semnătura

Profesor

IQWBL – Ghidul profesorului
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4.2 Acord și plan pentru perioada de stagiu
1. PĂRȚILE – Acordul a fost făcut între următoarele părți:
ELEV
Nume

Data nașterii

Vârsta

Telefon mobil

E‐mail

+
Adresa

Cod

Cea mai apropiată rudă

Informații de contact

Oraș

Țara

Calificare / perioada de studii

INSTITUȚIA DE TRIMITERE
Nume
Adresa, strada
Profesor responsabil de stagiul de practică

Cod

Oraș

Țară

Telefon / Fax

Telefon mobil

E‐mail

+
+
ANGAJATOR
Nume
Adresa, strada

Cod

Oraș

Țară

Persoană de contact

Telefon / Fax

Telefon mobil

E‐mail

+
+

+

Telefon / Fax

Telefon mobil

+
+

+

Instructorul de plasament

Perioada de lucru
De la
La

E‐mail

Ore de lucru săptămânal/zilnic

ORGANIZAȚIA DE PRIMIRE (d.e. ȘCOALĂ)
Name
Street address

Zip code

City

Country

Teacher responsible for on‐the‐job period

Phone / Fax

Mobile phone

E‐mail

+
+

+
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2. ARANJAMENTE PENTRU STAGIU
Stagiul se realizează
fără a fi angajat

ca angajat

Mesele
Angajatorul oferă mesele

Elevul plătește mesele

Călătoria

Îmbrăcămintea la locul de muncă
Angajatorul oferă îmbrăcămintea pentru locul de muncă

Elevul are îmbrăcămintea proprie la locul de muncă

Insurance
Student falls within the sphere of an employer’s liability insurance (damage caused to others) during their period of on‐the‐job‐learning /Act of Torts 412/1979). Our
students perform their work under the supervision and guidance of the employer’s representative.
Elevul se înscrie în aria convenției educaționale referitoare la accidente de muncă în timpul stagiilor de practică legate de profilul lor.. Numele companiei de asigurări
Asigurarea numărul
Elevul are cardul european de asigurare socială

3. REGULI DE PROTECȚIA MUNCII
Trebuie luate în considerare următoarele lucruri privind regulile de protecția muncii:

4. OBJECTIVELE STAGIULUI DE PRACTICĂ
Perioada plasamentului

De la:

La:

Unități (săptămâni de studiu)

Părți din programă cu care perioada de stagiu are legătură

Obiective și sarcini

Obiective personale

Principalele îndatoriri convenite cu instructorul de plasament

IQWBL – Ghidul profesorului
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Demonstrația de competențe la locul de stagiu

Altele

5. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
Elevul trebuie șă țină seama de contractul dintre instituția de educație și angajator și va respecta așa cum sunt
detaliate în contractând și convenite în acest plan.
Elevul redactează un jurnal de învățare/practică despre experiențele și sarcinilor sale de lucru. Instructorul de la locul
de muncă, elevul și profesorul vor participa la evaluarea stagiului de practică.
Elevul va participa la o discuție de evaluare și va scrie un raport despre stagiul său de practică. Evaluarea se va axa în
special pe auto‐evaluarea elevului și pe următoarele lucruri:
- Metodele de lucru din diferite perspective (atenție și seriozitate)
- Luarea de notițe pe parcursul muncii (conform instrucțiunilor)
- Respectarea orarului și a programului de lucru
- Realizarea și finalizarea sarcinilor de lucru
- Aptitudini de colaborare
- Pregătirea și participarea la discuțiile de evaluare și feed‐back și completarea formularului de evaluare

Instructorul de meserii va fi responsabil de îndrumarea şi evaluarea elevului din cadrul contractului dintre angajator şi
instituția de învățământ, după cum s‐a convenit în acest plan.
Instructorul de meserii 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.
Instructorul de meserii este responsabil de îndrumarea şi evaluarea elevului asa cum s‐a 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
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Profesorul va lua parte la îndrumarea elevului în timpul perioadei de învăţare prin munca 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 de meserii cel putin la începutul şi la sfârşitul perioadei de ucenicie.
Evaluarea
Instructorul de plasament, elevul și profesorul vor participa la o evaluare a stagiului. Există documente separate
pentru evaluarea făcuta de către instructorul de plasament, respective auto‐evaluarea făcută de elev.

6. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
În trei copii identice, câte una pentru fiecare parte
Locul și data

Elevul

IQWBL – Ghidul profesorului

Instructorul de plasament

Profesor
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4.3 Evaluarea elevului (pe scurt) – Stagii de practică
Școala
Domeniul
Numele elevului
Clasa
Numele angajatorului
Descrierea activității/ocupației
Perioada plasamentului

De la:

La:

Școala
Domeniul

Domeniul

Elevul se autoevaluează mai întâi și apoi instructorul de la locul de muncă evaluează elevul.
Simboluri: Autoevaluarea elevului: O Evaluarea instructorului: X
Excelent
3

Bine
2

Suficient
1

Interes, inițiativă și activitate
Responsabilitate, încredere și respectarea regulilor
Aptitudini de cooperare și colaborare
Aptitudini de muncă
Aptitudini de a rezolva probleme și de autoevaluare
Sumarul evaluării

Rezumat [3 – 1]

Alte comentarii:

Locul și data:
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Semnătura

Semnătura

Semnătura

Elevul

Instructorul de plasament

Profesorul
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4.4 Evaluarea elevului (complet) – Stagii de practică
Școala
Domeniul
Numele elevului
Clasa
Numele angajatorului
Descrierea
activității/ocupației
Perioada plasamentului

De la:

La:

Unități (săptămâni de studiu)

Elevul se autoevalueazămai întâi și apoi instructorul de la locul de muncă evaluează elevul.
Simboluri: Autoevaluarea elevului: O Evaluarea instructorului: X

Excelent [3]

3
A: Cunoștințe profesionale
și tehnice, calitatea și
protecția muncii

3
3
3

B: Planificarea, evaluarea și
desfășurarea activității
elevului;
Inovație și creativitate

3
3
3

C: Reguli la locul de muncă,
atitudinea și colaborarea

3
3

IQWBL – Ghidul profesorului

Înțelege situațiile
întâlnite foarte bine și
muncește independent
Calitatea muncii este
întotdeauna înaltă și de
încredere
Muncește respectând
regulile de protecție,
corect și independent
Operațiile sunt
metodice, participative
și creative în mod
obiectiv
Muncește sistematic și
e capabil să planifice
Poate și dorește să‐și
evalueze diversificat
munca și rezultatele
Dorește feed‐back și
este capabil să se
adapteze metodelor de
lucru conform
feedback‐ului primit
Ține cont de orele de
lucru, de regulile la
locul de muncă și alte
convenții
Cooperant, politicos și
participativ. Poate
lucra în echipă

Bine [2]

Suficient [1]

2

De cele mai multe ori înțelege
situațiile întâlnite și muncește
independent

1

Înțelege situațiile cele mai
obișnuite dar încă are nevoie
de monitorizare

2

Calitatea muncii este de obicei
bună și de încredere

1

Munca nu este întotdeauna de
calitate

2

Muncește respectând regulile
de protecție și corect dacă e
monitorizat

1

Muncește în condiții de
siguranță dar uneori nu
respectă regulile de protecție

2

Operațiile sunt metodice și
participative

1

Operează doar din rutină fără
un interes special

2

De obicei muncește sistematic

1

Încă nu muncește sistematic

2

Poate și dorește să‐și evalueze
munca și rezultatele

1

Își poate evalua munca fiind
monitorizat

2

Elevul dorește feedback‐ul

1

Elevul acceptă feedback‐ul

2

Ține cont de orele le lucru și
de regulile la locul de muncă

1

Uneori nu ține cont de orele
de lucru

2

Comportament deschis,
politicos, cooperant

1

Comportament de obicei
politicos, are nevoie de
monitorizare pentru a coopera
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După evaluarea individuală, instructorul, elevul și profesorul discută evaluarea.
Sumarul evaluării: 3‐2‐1
(nu matematic)
A: Cunoștințe profesionale/tehnice, calitatea
și protecția muncii
B: Planificarea, evaluarea și desfășurarea
activității practice a elevului;
Inovație și creativitate
C: Reguli la locul de muncă, atitudinea și
colaborarea

Elevul

Instructorul

Profesorul

Sumarul evaluării

Alte comentarii:

Locul și data:
Semnătura

Semnătura

Semnătura

Elevul

Instructorul de la locul de muncă

Profesorul
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4.5 Formularul de evaluare a aptitudinilor
Demonstrarea aptitudinilor profesionale:
Elevul:
Modulul de studiu:
Locul demonstratiei:
Data demonstraţiei:
Instructorul de la locul de
munca:
Profesorul:

Demonstrarea aptitudinilor profesionale – cerinte:

Demonstrarea aptitudinilor profesionale este evaluata de la 1 la 3 astfel: 1=suficient, 2-bine si 3=excelent.
CONTINUTURILE EVALUARII
Elev

Instructorul

Profesorul

Rezultate

de la locul de munca

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Procesul de munca
Metode de lucru, utilizarea materialelor/
instrumentelor de lucru
Cunostinte teoretice ce stau la baza activitatii
Competenţele cheie ale învăţării pe tot parcursul vieţii

 Abilitati de Învăţare şi de rezolvare a problemelor

EVALUARE

 Abilitati de interacţionare şi de comunicare
 Abilitati de cooperare
 Antreprenoriat
 Protectia muncii
 Etica profesionala
 Dezvoltarea durabilă
 Tehnologia informaţiei
 Matematică şi ştiinţe
 Cetăţenia activă şi culturi diverse
Elev

Instructorul de la locul de munca

Profesor

NOTA:
Locul si data:

_________________________________________

Semnatura:

____________________

IQWBL – Ghidul profesorului

____________________

_________________
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4.6 Diploma

DIPLOMA

Elev

a finalizat stagiul de invatare prin munca la

De la:
Nuemle angajatorului

Pana la:

Saptamani de invatare

Perioada

Sarcinile din timpul acestei perioade:

Evaluarea elevului:

Locul si data:

Semnatura angajatorului:

Numele si functia:
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4.7 Certificat
Certificat

Data

Se certifica urmatoarele:

Numele elevului__________________

de la Numele scolii___________a lucrat pentru

Numele institutiei:________________

de la

pana la:

Pe parcursul periaodei de lucru s‐au desfasurat urmatoarele activitati:

Numele insitutiei:

Numele si semnătura:

IQWBL – Ghidul profesorului
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