Ghidul
MAISTRULUI INSTRUCTOR

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 Responsabilitătile maistrului instructor.................................................................................................................... 3
2 Ce trebuie facut ca sa functioneze............................................................................................................................ 3
3 Evaluarea elevului ..................................................................................................................................................... 4
3.1 Evaluarea activitatii de invatare bazata pe munca ............................................................................................ 4
3.2 Evaluarea de aptitudini profesioanle demonstrative (FI) .................................................................................. 5
4 Reflectii practice si recomandari .............................................................................................................................. 7
5 Formulare.................................................................................................................................................................. 9
5.1 Acordul şi planul pentru perioada de învăţare bazată pe muncă ................................................................... 10
5.2 Evaluarea elevului (rapida) – Invatarea bazata pe munca .............................................................................. 14
5.3 Evaluarea elevului (detaliata) – Invatarea bazata pe munca .......................................................................... 15
5.4 Formularul de evaluare a aptitudinilor ............................................................................................................ 17
5.5 Diploma ............................................................................................................................................................ 18
5.6 Certificat .......................................................................................................................................................... 19

2

Ghidul instructorului – IQWBL

1 Responsabilitătile maistrului instructor
În perioada stagiilor de practica bazata pe învățare a elevilor,maistrul instructor va fi
responsabil pentru îndrumarea şi evaluarea acestora. Aceste responsabilități stau la baza
acordului dintre instituție/profesor, elev și maistrul instructor .
Maistrul instructor trebuie să ofere elevului un feedback constructiv. Pe langa aceasta,
elevul sau eleva trebuie să confirme cu semnătura proprie efectuarea zilelor, orelor de
lucru şi responsabilități, după cum au fost detaliate în jurnal.
Maistrul instructor la locul de muncă:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se asigură că există o înțelegere reciprocă a obiectivelor acestei perioade de lucru
semnează acordul şi planul pentru perioada de învățare bazată pe practica a elevului
oferă elevilor toate informațiile cu privire la locul de muncă
oferă elevilor toate informațiile necesare care vizeaza ceea ce trebuie sa faca
urmareste activitatea elevului în timpul perioadei de practica
îndrumă şi consiliează elevul pe parcursul procesului de lucru
oferă informaţii elevilor cu privire la protecţia si siguranta muncii
discută cu elevul/eleva şi il/o ajuta sa inteleaga sarcinile de învăţare atunci cand este
nevoie.
contacteaza profesorul pentru a oferi un feedback si pentru a discuta alte probleme
care pot sa apara
oferă o diplomă / un certificat elevului după perioada de invatare
ia parte la discuţiile de evaluare împreună cu elevul şi profesorul
evaluează abilităţile elevului cu: 1 = Satisfăcător, 2 = Bine, 3 = Excelent
completeaza formularul de evaluare

2 Ce trebuie facut ca sa functioneze
Perioada stagiilor de practica, indiferent daca este scurta sau lunga, trebuie să fie o
experienţă pozitivă atât pentru elev, cat si pentru instructor. Aici aveţi câteva sfaturi
practice care vă pot ajuta în activitatea dvs. de îndrumare:
•
•
•
•
•
•
•

Adoptati de la început rolul unui expert în relatia cu elevul.
Ascultaţi elevul/eleva şi încurajati‐l/o sa puna întrebări ‐ nu există întrebări stupide.
Motivati elevul.
Oferiti feedback pozitiv ori de câte ori este posibil şi justificat.
Acordati elevilor timp suficient pentru procesul de învăţare, fiti rabdatori.
Nu uitaţi faptul că elevul este un începător, un novice.
Fiti prezent pentru elev, acorda‐ti timp si concentreaza‐te in activitatea de tutore.
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•
•
•
•
•

Considerati activitatea de tutore o provocare şi oportunitate în cariera dvs. Aceasta v‐
ar putea da idei noi şi un mod de gândire tineresc.
În cazul în care trebuie să oferiti un feedback negativ, faceti acest lucru rapid si fara
dramatizari.
Fiţi consecvent atunci când acordati consultanţă ‐ sporeşte încrederea între dvs. si
elev.
Asiguraţi‐vă că mesajul dvs. a fost înţeles ‐ ar putea exista o barieră de limbă intre dvs.
si elev.
Luaţi în considerare faptul că trebuie să fiti un tutore atat pentru elevii incepatori, cat
si pentru cei care sunt avansati – va trebui sa comunicati intr‐un mod adecvat varstei
grupului tinta.

3 Evaluarea elevului
3.1 Evaluarea activitatii de invatare bazata pe munca
Scopul activitatii de învăţare la locul de muncă este ca elevul sa dobandeasca anumite
abilităţi profesionale într‐un mediu real, într‐o companie sau o organizaţie cu reguli de
munca specifie. Elevul trebuie să‐si completeze studiile teoretice cu o perioadă de muncă
bazata pe invatare/cu o perioada de practica.. bazată pe învăţare. Acest tip de studiu
trebuie să fie supravegheat şi evaluat.
Evaluatorul va putea colecta informaţii despre competenţele profesionale ale elevului prin:
•
•
•
•
•

observarea si supravegehrea procesului de lucru, luarea de notite
evaluarea rezultatului muncii
intervievarea elevului/elevei după ce acesta/aceasta a terminat lucrul
adresarea unor întrebări care sa completeze procesul de evaluare
analiza feedback‐ului de la clienţii şi personalul de la locul de munca.

Evaluarea va acorda atentie urmatoarelor lucruri:
•
•
•
•
•
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procesul de lucru trebuie sa fie în conformitate cu instrucţiunile date
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
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În formularul de evaluare vor fi analizate urmatoarele comportamente ale elevilor:
•
•
•
•
•

Interesul, iniţiativa şi activitatea
Responsabilitatea, increderea şi respectarea normelor de lucru
Abilitatile de comunicare si cooperare
Abilităţile de lucru
Rezolvarea problemelor şi auto‐evaluarea competenţelor

Evaluarea va avea trei niveluri: 1= Suficient, 2= Bine, 3= Excelent.

3.2 Evaluarea de aptitudini profesioanle demonstrative (FI)
Elevul prezintă competenţele de bază într‐o demonstraţie a aptitudinilor profesionale;
acesta este supravegheat si motivat. Elevul trebuie sa obţina un feedback despre munca
lui şi despre metoda sa de lucru. Evaluarea aptitudinilor profesionale ale elevului este
realizata prin completarea formularului de evaluare.
Demonstrarea este un proces de lucru sau o situaţie de muncă care este organizata si
evaluata de catre reprezentanţii furnizorului de educaţie şi reprezentantii programului de
lucru in mediu real.
Scopul demonstraţiei este de a oferi elevilor oportunitatea de a‐si arata aptitudinile
profesionale si competenţele in situaţii reale de muncă în timpul stagiului de practica.
Demonstrarea urmareste dobandirea unor competente de baza într ‐un modul de studiu
profesional.
Elevul trebuie sa demonstreze competentele dobandite pentru fiecare modul de studiu;
elevul/eleva ia parte la discutia de evaluare impreuna cu profesorul si instructorul de
meserii.
Evaluarea va avea trei niveluri: 1= Suficient, 2= Bine, 3= Excelent, obiectivele evaluarii vor
urmari insusirea competentelor din urmatoarele patru domenii:
1. Procesul de lucru
• planificarea de lucru individual
• finalizarea lucrului individual
• respectarea programelor
• evaluarea activităţii
• dezvoltarea competentelor profesionale individuale
2. Metode de lucru, instrumente de lucru şi materiale
3. Cunoştinţele teoretice, baza pentru activitatea de lucru
IQWBL – Ghidul instructorului
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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

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 angajati

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
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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
•
•
•
•

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.

4 Reflectii practice si recomandari
Cooperarea cu elevul este foarte buna, in general, este o experienta pozitiva pentru ambii
parteneri. Uneori pot exista situatii neasteptate care sunt dificile de rezolvat. In
majoritatea cazurilor, problemele pot fi rezolvate prin discuţii şi prin recunoasterea
existentei problemei.
Cauze ale problemelor:
•
•
•
•
•
•

contextul cultural diferit
modul diferit de a gândi şi de a trage concluzii / de a se înţelege reciproc
probleme lingvistice
roluri neclare: cine spune ce şi cum să se facă şi cine respecta regulile
aşteptările nerealiste ale elevului
problemele personale ale elevului (probleme de sănătate, dorul de casă, dificultăţide
adaptare, etc)
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Atunci când elevul incepe periaoda de lucru, este foarte important ca acesta să se
familiarizeze cu compania. Iată câteva sfaturi despre ceea ce ar fi recomandat să li se
transmită:
Prezentarea generală a companiei
Produse / Servicii
Clienti
 Numarul clientilor zilnici
 Profilul clientului
Organizarea companiei
Viziunea si practicile companiei
Material de orientare
Politica de calitate / valorile
 Care sunt lucrurile importante pentru companie
Mediu de lucru / maşini şi echipamente
Ghidul de protecție si siguranța la locul de munca
Asigurarea transparentei și a ordinii
Activitățile companiei:
Cunoașterea unor noțiuni de bază despre
departamentul de lucru / spatiul de lucru
Cei mai apropiati coechipieri
Orele de munca si pauzele
Facilitate sociale
Regulile companiei:
 Punctualitate la orele de lucru
 Anuntarea unui concediu medical
 Standarde comportamentale
Imbracamintea la locul de munca, aspectul fizic
Procedura in cazul unui accident
Tur introductiv al companiei, ce se intampla si unde
Cai de acces / cai de control, iesiri
Este de asemenea important ca personalul organizatiei sa fie informat pe cat de repede
posibil asupra:
 Mediului din care provine elevul
 Durata de lucru a elevului in companie
 Ceea ce elevul/eleva ar trebui sa faca la locul de munca: departamentul de munca
si sarcinile corespunatoare
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5 Formulare
5.1. Acordul şi planul pentru perioada de învăţare bazată pe muncă
Acest formular este folosit ca un acord între elev, şcoală şi institutia in care se desfasoara practica.

5.2 Evaluarea elevului (rapid) – Invatarea bazata pe practica
Acesta este un formular utilizat atunci cand munca elevului este evaluata (o evaluare comuna facuta de catre
maistrul instructor, profesorul indrumator si elev)

5.3 Evaluarea elevului (detaliat) – Invatarea bazata pe practica
Acesta este un formular utilizat atunci cand munca elevului este evaluata (o evaluare comuna facuta de catre
maistrul instructor, profesorul indrumator si elev)

5.4 Evaluarea aptitudinilor
Acest formular este utilizat pentru demonstrarea competenţelor profesionale dobandite de catre elev.

5.5 Diploma
Acest formular este folosit pentru a oferi elevului o diplomă pentru perioada de lucru.

5.6 Certificat
Acest formular este oferit elevului atunci cand evaluarea nu este necesara.
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5.1 Acordul şi planul pentru perioada de învăţare bazată pe muncă
1. PĂRŢILE ‐ CONTRACTUL A FOST ÎNCHEIAT ÎNTRE URMĂTOARELE PĂRŢI:
ELEV
Numele si prenumele

Data nasterii

Adresa de domiciliu

Codul postal

Rude apropriate

Informatii despre contactarea acestora:

Varsta Telefon mobil
+
Orasul

E‐mail
Tara

Nivelul / durata studiilor

INSTITUATIA CARE FACE TRIMITEREA
Numele si prenumele
Adresa

Codul postal

Orasul

Tara

Profesorul responsabil de activitatea de
invatare bazata pe munca

Telefon / Fax
+
+

Telefon mobil

E‐mail

ANGAJATORUL
Numele
Adresa

Codul postal

Persoana de contact

Telefon / Fax
Telefon mobil
+
+
+
Telefon / Fax
Telefon mobil
+
+
+
Orele de lucru saptamanale/zilnice

Instructorul de meserii

Periaoda de lucru:
De la
pana la

Orasul

Tara
E‐mail

E‐mail

ORGANIZATIA GAZDA, DE EX, SCOALA
Numele
Adresa

Codul postal

Orasul

Tara

Profesorul responsabil de periaoda de
invatare bazata pe munca

Telefon / Fax
+
+

Telefon mobil
+

E‐mail
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2. ACORDUL REFERITOR LA PERIOADA DE LUCRU
Invatarea bazata pe munca are loc:
fara angajare
cu angajare
Mesele
Angajatorul furnizează mesele
Elevul isi plătește singur mesele
Transportul

Imbracamintea la locul de mnca
Angajatorul furnizeaza imbracaminte pentru lucul de munca
de munca

Elevul isi procura singur imbracaminte pentru locul

Asigurarea
Elevul se încadrează în domeniul de asigurare de răspundere a angajatorului (daune cauzate altora), în timpul
perioadei de învăţare bazata pe munca / Actul privind prejudiciul colectiv 412/1979). Elevii noştri efectueza munca sub
supravegherea şi îndrumarea reprezentantului angajatorului.
Elevul se încadrează în domeniul asigurarii accidentelor de catre instituţia de învăţământ în timpul perioadei de
invatare bazata pe munca.
Numele companiei de asigurări:
Numarul de asigurare:
Elevul/eleva are fisa de securitate socială E111.

3. SIGURANTA LA LOCUL DE MUNCA
Urmatoarele lucruri trebuie avute in vedere in mod special referitor la siguranta la locul de munca

4. OBIECTIVELE PERIOADEI DE ÎNVĂŢARE BAZATĂ PE MUNCA
Perioada de plasare
De la:
Pana la:

Unităţi de credit (săptămâni de studiu)

Continuturile din curriculum in care se incadreaza activitatea de invatare bazata pe munca.

Obiectivele şi sarcinile

Obiectivele personale

Resposabilitatile principale convenite cu instructorul de meserii

Demonstrarea aptitudinilor profesionale la locul de munca

IQWBL – Ghidul instructorului
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Altele

5. OBLIGATIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
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 scrie un jurnal de învăţare despre experienţa si responsabilitatile lui /ei. Maistrul istructor, elevul şi
profesorul vor participa la evaluarea perioadei de învăţare bazată pe practica.
Elevul sau eleva va participa la o discuţie de evaluare şi va scrie un raport despre propria activitate din timpul perioadei
de practica. Evaluarea va acorda o atenţie speciala autoevaluariii realizate de catre elev, dar si următoarelor aspecte:
‐ utilizarea unor metode de lucru diversificate pe cât posibil (atenţie şi siguranta)
‐ luarea de notiţe în timp ce activitatea se desfăşoară (în conformitate cu instrucţiunile)
‐ respectarea programului şi a orelor de lucru
‐ realizarea şi diseminarea sarcinilor de învăţare
‐ dezvoltarea competenţelor de cooperare
‐ pregătirea şi participarea la discuţiile de evaluare şi de feedback, completarea formularului de evaluare

Maistrul instructorva fi responsabil de îndrumarea şi evaluarea elevului din cadrul contractului dintre angajator şi
instituţia de învăţământ, dupa cum s‐a convenit în acest plan.
Maistrul instructor 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.
Maistrul instructor este responsabil de îndrumarea şi evaluarea elevului asa cum s‐a stabilit in accord.
Maistrul instructor 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 invatare bazata pe munca, dacă este posibil
‐trebuie sa existe posibilitatea ca elevul si maistrul instructor sa contacteze profesorul
‐profesorul oferă formularele şi criteriile de evaluare maistrului instructor 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 practica 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 maistrul instructor, spre exemplu.
‐ Profesorul trebuie să fie în contact cu maistrul instructor cel putin la începutul şi la sfârşitul perioadei de ucenicie.
Evaluarea
Maistrul instructor , elevul şi profesorul indrumator trebuie să participe la evaluarea activitatii de practica. Există un
formular separat de evaluare pentru maistrul instructor si un formular de autoevaluare pentru elev.

6. SEMNATURILE PARTILOR
Exista trei formulare identice, pentru fiecare parte:
Locul si data

Elevul

IQWBL – Ghidul instructorului

Instructorul la locul de munca

Profesorul
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5.2 Evaluarea elevului (rapida) – Invatarea bazata pe munca
Institutia care face trimiterea
Domeniul
Numele elevului
Stagiul
Numele si adresa angajatorului

Descrierea meseriei
Perioada de plasament

De la:

Pana la:

Unitati de credit (saptamani de studiu)

Elevul se autoevalueaza la inceput si dupa aceasta instructorul de meserii realizează evaluarea.
Nota: Autoevaluarea realizata de elev: O Evaluarea instructorului de meserii: X
Excelent
Bine
3
2
Interes, initiativa si activitate
Responsabilitatea, siguranta si respectarea regulilor
Abilitati de comunicare si cooperare
Abilitati profesionale
Abilitati de rezolvare a problemelor si de
autioevaluare
Rezultatele evaluarii

Suficient
1

Rezultat [3 – 1]

Alte comentarii:

Locul si data:

14

Semnatura:

Semnatura:

Semnatura:

Elevul

Instructorul de la locul de munca:

Profesorul:
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5.3 Evaluarea elevului (detaliata) – Invatarea bazata pe munca
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
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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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5.4 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

1

1

Rezultate

de la locul de munca

1

2

3

2

3

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abilitati de Învăţare şi de rezolvare a problemelor
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

EVALUARE

Elev

Instructorul de la locul de munca

Profesor

NOTA:
Locul si data:
Semnatura:

IQWBL – Ghidul instructorului

_________________________________________
____________________

____________________

_________________
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5.5 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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5.6 Certificat
Certificat

Data

Se certifica urmatoarele:

Numele elevulu__________________

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 instructorului
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