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1. Introducere
Proiectul VETwin-winModel a fost selectat în anul 2010 de către Agenţia Naţională
de Educaţie pentru Europa la Institutul Federal de Formare Profesională din
Germania, pentru promovarea în cadrul programului UE Leonardo da Vinci. Proiectul
a început în octombrie 2010 şi are o durată de 24 de luni.
Acest manual este unul dintre produsele finale ale proiectului. Conţine sistemul de
monitorizare, alte instrumente de analiză, ca şi modulele şi elemente de ajutor în
structurare.
Pe CD-ROM sunt conţinute toate produsele, ca şi alte materiale suplimentare de
asistenţă.
Rezultatele proiectului sunt disponibile sub următoarele forme :
- Manual
- CD-ROM
- Site proiect
- Platformă de transfer pentru proiect

2. Conjunctura proiectului
În timp ce marile întreprinderi au creat unităţi structurale pentru perfecţionarea şi
dezvoltarea competenţei angajaţilor săi în întreprindere, micile întreprinderi se
străduiesc să coreleze singure munca cu procesul de învăţare şi perfecţionare.
Comisia UE a răspuns la provocările rezultate ca urmare a transformării demografice
şi sociale şi a asigurării capacităţii de inovaţie şi de concurenţă, prin programul
educaţional al UE pentru învăţarea pe întreaga durată a vieţii:
- Penetrează repartizarea în fragmente cu succesiune strictă a unei căi de
învăţare,
- Integrează domenii de educaţie, care erau foarte segmentate până în prezent,
printre altele, formarea profesională şi perfecţionarea,
- Asigură calitatea tuturor domeniilor de educaţie şi promovează noile culturi de
învăţare şi predare.
În cadrul unui proiect promovat de Ministerul Federal al Educaţiei (BMBF) promovat
în Germania pentru integrarea formării profesionale şi a perfecţionării în
întreprindere, rezultă, din analiza efectuată în cadrul procesului de muncă,
integrarea formării profesionale şi a perfecţionării în întreprindere poate oferi o cale
decisivă de acces pentru un concept de dezvoltare a competenţei angajaţilor şi astfel
ducând către asigurarea competitivităţii întreprinderilor şi a instituţiilor educaţionale.
Scopul proiectului de transfer de inovaţie VETwin-winModel este de a adapta
prezentele rezultate ale proiectului împreună cu ţările partenere ale proiectului şi a le
implementa în practica profesională.
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Printre altele, proiectul mediază şi conceptul conform căruia, integrarea formării
profesionale şi a perfecţionării în întreprindere trebuie să fie efectuată atât în planul
întreprinderilor mici, cât şi a întreprinderilor educaţionale, dar şi pe planul promovării
printr-o politică educaţională şi economică.
Produsele transferate au rolul de a iniţia şi a susţine, la partenerii de proiect,
structurarea viitoarelor procese de integrare pentru conectarea de elemente ale
formării profesionale cu perfecţionarea în întreprindere într-un proces unitar de
învăţare şi învăţare continuă în profesie şi pentru locul de muncă. În acest scop,
integrarea este direcţionată către dobândirea de competenţe profesionale şi, în acelaşi
timp, către modificările de comportament ale persoanei instruite. Scopul final este
atingerea unui salt calitativ în structurarea didactico-metodică a proceselor de învăţare
şi de muncă, care se bazează pe soluţionarea contradicţiilor dintre procesul de
învăţare şi procesul muncii, ca şi a celor dintre formarea profesională şi perfecţionare.

3. Scopurile proiectului
Scopul proiectului o constituie asigurarea de durată a competenţei şi a personalului de
specialitate în întreprinderi mici prin integrarea formării profesionale şi a perfecţionării
în întreprindere.
Aceasta este stabilită, în special, prin extinderea continuă a unor astfel de competenţe
profesionale, care vor fi necesare şi în perspectivă pentru locul de muncă în cadrul
întreprinderii şi pe piaţa forţei de muncă. Acestea se află în legătură cu un proces de
învăţare continuă a angajaţilor în cadrul procesului muncii, fapt pentru care
Managementul trebuie să pună la dispoziţie o infrastructură corespunzătoare de
promovare a învăţării, în primul rând pentru locurile de muncă, la care este necesară
învăţarea intensivă. Pe lângă motivaţie şi activitatea angajaţilor, şi măsurile
organizatorice susţin disponibilitatea acestora de învăţare şi îmbunătăţirea capacităţii
de muncă a acestora.
În cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii de succes, integrarea formării profesionale şi a
perfecţionării reprezintă o parte integrantă a strategiei de întreprindere. Rezultatele
analizelor din întreprindere arată că dezvoltarea de personal în aceste întreprinderi se
intensifică prin următoarele elemente de integrare în procesul de învăţare şi de muncă,
care, din aceste motive, trebuie să devină scopuri de structurare şi de acţionare:
•
•
•
•

•
•
•

Angajaţii vor fi informaţi în prealabil cu privire la strategiile de întreprindere şi la
modificările tehnico-tehnologice, cat si cu privire la cele organizatorice.
Scopurile concrete de învăţare sunt deduse din procesele actuale de învăţare,
Scopurile de învăţare se referă atât la bazele profesionale, cât şi la
competenţele speciale de întreprindere,
Vor fi promovate, la angajaţi, valorile şi normele individuale de învăţare în
integrarea proceselor de muncă şi învăţare, ca şi dezvoltarea gândirii
antreprenoriale,
Procesele de învăţare vor fi integrate mai departe, procesele concrete de
învăţare,
Elementele de promovare a învăţării din cadrul procesului muncii sunt luate în
considerare în cadrul scopurilor de învăţare,
Învăţarea se realizează extensiv în procese reciproce de susţinere la grupuri
neomogene, în avantajul tuturor angajaţilor.
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Nevoile de acţionare pentru o structurare şi mai eficientă a integrării formării
profesionale cu perfecţionarea în cadrul întreprinderii sunt remarcate, în afară de
aceasta, la următoarele aspecte:
•
•
•
•
•
•
•

Introducerea tutorilor/mentorilor de întreprindere,
Punerea la dispoziţie a propriului instrumentar şi a reglementărilor
mentorii/tutorii de întreprindere,
Obţinerea competenţei pedagogice de întreprindere a personalului de
conducere,
Amenajarea sistematică a locurilor de învăţare (a insulelor de învăţare) în
apropierea locurilor de muncă
Implicarea în special a cursanţilor în procesele de înnoire din întreprindere,
Delegarea cursanţilor şi a specialiştilor cu experienţă în întreprinderi din
străinătate,
Implicarea personalului din conducere, a specialiştilor cu experienţă şi a
cursanţilor în orientarea profesională la şcoli, pentru a asigura creşterea
numărului de specialişti pe termen lung.

Rezultatele din proiectul naţional anterior arată că integrarea formării profesionale şi
a perfecţionării în întreprindere, în cadrul procesului de muncă, survine, în principal,
în patru variante diferite de structurare:
•
•
•
•

Integrarea formării profesionale cu elemente ale perfecţionării de
întreprindere,
Integrarea perfecţionării în întreprindere cu elemente de formare
profesională,
Integrare simultană a formării profesionale şi a perfecţionării în întreprindere,
Elemente educaţionale fundamentale separate, incorporate ca legătură între
formarea profesională şi perfecţionarea în întreprindere.

În continuare, s-a stabilit că
•

Pentru integrare, trebuie să existe o infrastructură în întreprindere, pentru a
putea utiliza potenţialele pentru dezvoltarea competenţelor profesionale de
întreprindere ale angajaţilor,

•

Construirea infrastructurii, pentru întreprindere este un proces de lungă
durată a dezvoltării de personal şi a organizaţiei,

•

Că întreprinderile cu mai puţini de 50 de angajaţi vor fi capabile, doar în
cazuri de excepţie, să structureze singure integrarea formării profesionale şi
perfecţionării prin măsuri interne. Acestea au nevoie de susţinere externă
la structurarea infrastructurii lor.

Succesul integrării formării profesionale şi a perfecţionării în cadrul întreprinderii
depinde, în mod evident, de modul în care se reuşeşte să se creeze condiţii eficiente
de învăţare în procesul muncii. Utilizarea posibilităţilor integrării se află în legătură cu
o infrastructură de promovare a învăţării şi cu elemente utile de susţinere.
De infrastructura de integrare a formării profesionale şi a perfecţionării în
întreprindere, aparţin, pe lângă aptitudinile personale, şi condiţiile materiale şi
instrumentale. Infrastructura necesară poate fi formată, în funcţie de posibilităţile de
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producţie ale întreprinderii, chiar în întreprindere sau trebuie să fie pregătită pe
termen lung prin susţinere externă, dacă se doreşte să se exploateze avantajele
integrării.
Deci integrarea formării profesionale şi a perfecţionării în întreprindere poate fi
văzută ca strategie optimă pentru dezvoltarea de personal în întreprinderi mici.

Grupele ţintă ale proiectului
Grupele ţintă sunt, printre altele:
-

Managementul centrelor educative de formare profesională şi perfecţionare,
Traineri, profesori asistenţi şi mentori în formarea şi perfecţionarea profesională,
Consilieri de perfecţionare pentru întreprinderi,
Managementul şi formatorii pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
Consilieri pentru dezvoltare de personal,
Agenţii/traineri pentru dezvoltarea competenţei,
Actori educaţionali,
Instituţii de transfer în domeniul educaţiei profesionale.

4. Procesul de muncă şi învăţare în formarea profesională şi în perfecţionare
Condiţie pentru introducerea procesului de învăţare o constituie recunoaşterea unei
situaţii care necesită învăţare în procesul muncii, deci conştientizarea faptului că
pentru activităţile şi procesele de schimbare necesare, nu sunt suficiente
competenţele disponibile. Diferenţa dintre competenţele necesare şi cele real
disponibile poate fi inclusă într-un bilanţ de competenţă.
Integrarea formării profesionale şi a perfecţionării în întreprindere se efectuează în
practică cel puţin în cele patru variante deja menţionate.
Integrarea în formarea profesională cu elemente ale perfecţionării în întreprindere
La integrarea în formarea profesională cu elemente ale perfecţionării, cursanţii îşi
însuşesc competenţe speciale de întreprindere (calificări suplimentare, autorizaţii),
care facilitează o adaptare la transformarea tehnico-tehnologică şi o contribuţie
activă la procesele de schimbare din întreprindere.
Aceste competenţe speciale sunt obţinute preponderent prin integrarea în procesul
de muncă. Acestea cuprind şi competenţe metodice şi socio-culturale. Competenţele
speciale sunt preponderent orientate către elementele de întreprindere (conceptul
locului de muncă). În afară de aceasta, acestea servesc şi pentru o formare
individuală a profilului.
Integrarea perfecţionării cu elemente ale formării profesionale
La integrarea perfecţionării cu elemente ale formării profesionale, specialiştii care au
beneficiat de formarea profesională îşi însuşesc competenţe profesionale de bază,
care îi califică şi îi autorizează să execute o activitate profesională specială (acţiuni,
activităţi).
Conţinuturile sunt transmise şi însuşite, în general, sub o formă sistematică, fiind
certificate, respectiv recunoscute prin reglementări ale statului.
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Integrare simultană a formării profesionale şi a perfecţionării
La integrarea simultană a formării profesionale şi a perfecţionării, persoanele
instruite şi specialiştii, care au beneficiat de formare profesională, îşi însuşesc în
acelaşi timp şi împreună astfel de competenţe profesionale de întreprindere
(competenţe profesionale de bază şi competenţe speciale de întreprindere) care
îndreptăţesc şi califică la executarea de activităţi profesionale.
Diferitele variante de structurare şi organizare a formării profesionale integrate în
proces şi a perfecţionării în întreprindere facilitează în mod optim şi individual
stabilirea concretă de scopuri ale însuşirii de competenţe profesionale şi a condiţiilor
reale ale fiecărei întreprinderi în parte.
Imagine: variante de structură a integrării

Perfecţionare

Formare
profesională
Integrarea formării
profesionale
cu elemente
ale perfecţionării
în întreprindere

Perfecţionare

Perfecţionare

Perfecţionare

Formare
profesională

Formare
profesională

Formare
profesională

Integrarea perfecţionării Integrarea simultană
În întreprindere
a formării profesionale
cu elemente
şi a perfecţionării în
ale formării
întreprindere
profesionale

Elemente de bază
separate ca legătură între
formarea Profesională şi
perfecţionarea în cadrul
întreprinderii

5. Instrumente de analiză pentru structurarea integrării formării profesionale şi
a perfecţionării în întreprindere
Structurarea integrării formării profesionale şi a perfecţionării în întreprindere
presupune să fie suficient studiat statutul actual al integrării în întreprinderi mici.
În cadrul analizei se iau în considerare
• Cele două niveluri ale instituţiilor participante
o Însuşi micile întreprinderi
o Întreprinderile de formare profesională
•

Ca şi cele trei elemente ale infrastructurii
o Momentele personale,
o Momentele instrumentale şi
o Momentele materiale.

Rezultatele analizelor formează baza pentru activităţi de organizare în continuare a
integrării formării profesionale şi a perfecţionării în întreprinderi mici.
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Analiză de bază

Analiză continuativă

Cu
Instrument de
monitorizare

cu
alte instrumente de analiză

Instrument de
monitorizare
54 Elemente cu

Alte instrumente de
analiză

Organizarea
integrării
cu
Module şi asistenţă

Module
de structurare

Imagine: Elemente ale sistemului de analiză şi structurare
Din elementele continuu structurate şi ajustate unele la celelalte
• Ghid de interviu pentru vizitarea întreprinderii
• Instrument de monitorizare
• Alte instrumente de analiză şi
Modulele şi mijloacele auxiliare de structurare anexate rezultă modelul de analiză şi
structurare a integrării formării profesionale şi a perfecţionării în întreprinderi mici.

6. Conţinuturile manualului
Manualul este cel mai important produs de proiect şi conţine toate instrumentele,
modulele şi ghidurile de acţiune esenţiale.
Manualul constituie o bază fundamentată şi complexă de consiliere şi acţionare
pentru actorii educaţionali în formarea profesională şi perfecţionare.
Conţine o introducere în tematică, ca şi indicaţii privitoare la utilizarea manualului.
A fost conceput pentru ca gradul înalt de aplicabilitate şi utilizarea flexibilă să poată fi
atinse prin alegerea formei unui fişier, în care paginile pot fi oricând completate,
schimbate şi copiate. Prin aceasta, fiecare partener, respectiv orice utilizator ulterior
poate actualiza conţinutul şi poate prelua cunoştinţe, informaţii şi oferte.
Instrumentele, modulele şi ghidele de acţionare pot fi oricând preluate din manual şi
astfel, pot fi folosite independent de manual.
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6.1 Ghidul de interviu pentru vizitarea întreprinderii
Stabilirea scopurilor pentru interviuri în întreprinderi mici şi mijlocii constă în,
•

Obţinerea datelor fundamentate privitoare la integrarea formării profesionale
cu perfecţionarea în întreprindere pe baza formării profesionale, a
perfecţionării, a integrării şi a aplicării didactice în procesul de muncă, prin
investigaţii exacte,

•

Motive şi argumente de a afla dacă dezvoltarea de personal este
direcţionată, în conexiune cu strategia de întreprindere, către competenţele
esenţiale, procesele de inovaţie, tradiţii, indicatori de situare individuală sau
altele similare,

•

Găsirea unor puncte de pornire, referitoare la modul în care un consilier
extern de formare profesională poate deveni eficient în întreprindere şi ce
ajutoare ar folosi întreprinderea în acest scop şi ce nu,

•

Să se identifice indicatori şi specificităţi tipice şi caracteristice în cadrul unor
întreprinderi de o anumită mărime sau în cadrul diverselor domenii de
perfecţionare.

6.2 Instrumentul de monitorizare pentru analizarea integrării
Instrumentul de monitorizare este instrumentul „cheie“ al manualului. Rezultatele din
utilizarea instrumentului de monitorizare formează baza pentru alte activităţi de
structurare a integrării formării profesionale şi a perfecţionării în întreprinderile
educaţionale şi în micile întreprinderi. Manualul dispune de instrumente de analiză,
module şi alte informaţii parţial conectate prin conţinut, care pot avea un rol
important de susţinere la transmiterea cunoştinţelor şi la dezvoltarea strategiilor de
acţionare şi structurare referitoare la tema proiectului, „procese de integrare“ prin
actorii educaţionale din formarea profesională şi din perfecţionare.
Instrumentul de monitorizare reprezintă, din acest motiv, un instrument potrivit pentru
a efectua analizele necesare în întreprinderi şi pentru a ajunge la concluzii detaliate
privitoare la aspectele individuale ale educaţiei profesionale în întreprinderi.
Instrumentul de monitorizare este structurat în următoarele patru complexe:
•

A Formare profesională în întreprindere,

•

B Perfecţionare în cadrul întreprinderii,

•

C Integrare în întreprindere cu privire la procesul de învăţare şi muncă şi

•

D Integrarea didactico-metodică a proceselor de învăţare şi muncă.

Aceste complexe sunt specificate în detaliu cu până la 14 întrebări, iar fiecăreia
dintre acestea îi precede o teză.
Extinderea aplicării tezei şi necesarul de acţionare care rezultă din aceasta este
împărţit în mod simplificat în următoarele trei grupe:
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nu

parţială

Această problemă, această
întrebare nu a fost aplicată
până în prezent în
întreprinderea noastră

Această problemă, această
întrebare are importanţă pentru
întreprinderea noastră, însă a fost
aplicată doar în cazuri individuale

foarte mare
Această problemă, această
întrebare are o importanţă foarte
mare pentru întreprinderea
noastră şi este aplicată în
continuu

Pentru viitoarele analize şi acţiuni necesare, rezultate din această estimare, se dau
indicaţii privitoare la
•
•
•

Instrumente de analiză continuative şi
Module de susţinere
Instrucţiuni de acţionare.

La manual se ataşează, după finalizare, un CD-ROM cu întregul conţinut al
manualului şi, suplimentar, cu alte „materiale de susţinere“.
Preluarea altor „materiale de susţinere” selecţionate pentru tematica proiectului ar
trebui să extindă oferta de informaţii şi de cunoştinţe şi „Conectarea“ cu instrumentul
de monitorizare. Aceste „materiale de susţinere“ sunt preluate exclusiv în versiunea
de CD-ROM şi sunt puse la dispoziţie doar în limba respectivei ţări partenere şi, de
regulă în limba engleză. Materialele de susţinere“ vor fi înţelese de către utilizatorii
ulteriori şi ca elemente de bază pentru extinderea permanentă a cunoştinţelor şi a
ofertelor.

6.3 Alte instrumente de analiză
Instrumentele de analiză pot fi oricând luate din manual şi astfel, să fie folosite
independent de manual.
La constatarea şi evaluarea situaţiei reale a proceselor de formare profesională şi de
perfecţionare şi a „proceselor de integrare”, celelalte instrumente de analiză preiau o
funcţie de completare, pe lângă instrumentul de monitorizare.
Acestea oferă puncte de start pentru consiliere, pentru transmiterea cunoştinţelor şi
pentru dezvoltarea strategiilor de acţionare şi de structurare la tematica proiectului în
cazul „proceselor de integrare”, pentru actorii educaţionali în formarea profesională
şi în perfecţionare.
•

Ghid de evaluare a necesarului de competenţă în întreprindere pe baza
strategiei de întreprindere
Prin acest ghid se va pune la dispoziţie un instrument de analiză, care
susţine recunoaşterea căilor necesare de dezvoltare şi a proceselor de
schimbare în întreprindere, pentru a putea trage concluzii din acestea pentru
competenţele profesionale necesare actuale şi viitoare.
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•

Competenţă de acţionare profesională şi în întreprindere – testaţi-vă singuri
Concluziile ar putea furniza puncte de referinţă pentru evaluarea
competenţelor de acţionare profesională şi de întreprindere. Dintre acestea
fac parte competenţa de specialitate, competenţa metodică şi cea socială.

•

Managementul calităţii – Formular de evaluare întreprinderi formare
profesională
- evaluarea conţinuturilor cursului
- evaluarea colaborării
- evaluarea prestării educaţionale

6.4 Module
Manualul conţine 7 module cu temele selectate, care vor fi puse în contextul
integrării formării profesionale şi al perfecţionării în întreprindere. Modulele trebuie să
fie completate şi extinse de către utilizator, în funcţie de necesităţi.
Modulele pot fi, de asemenea, oricând extrase din manual şi folosite independent de
manual.

Modulul 1:
„Bazele şi variantele de structurare ale integrării în construcţii şi în tehnic-comercial“
Modulul 2:
„Model de structurare pentru punerea în practică a integrării formării profesionale şi a
perfecţionării în întreprindere în cadrul întreprinderilor educaţionale şi în întreprinderi
mici şi mijlocii “
Modulul 3:
„Procese de învăţare auto-organizate şi situaţii care necesită învăţare în procesul
muncii.
Structurarea învăţării orientate către acţiune şi auto-organizate “
Modulul 4:
„Forme eterogene de învăţare în funcţie de vârstă, profesie şi experienţă de viaţă în
cadrul integrării simultane a formării profesionale şi a perfecţionării “
Modulul 5:
„Puncte de referinţă pentru calcularea punctelor de evaluare la integrarea formării
profesionale şi a perfecţionării “
Modulul 6:
„Valoarea locală a competenţelor internaţionale în procesul de integrare prin
schimbul european de cursanţi, personal de formare profesională şi specialişti în
formarea profesională “
Modulul 7:
„Strategii de profesionalizare şi concepte de calificare pentru prestatorii de servicii
educaţionale, cu scopul structurării active a proceselor de integrare“

VETwin-win Manual
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6.5 Platformă online de competenţă şi transfer
O platformă de competenţă şi transfer susţinută prin diverse medii susţine activitatea
de consiliere, ca şi activităţile de perfecţionare şi este menită să promoveze
pregătirea produselor proiectului. Astfel, conţinutul poate fi în continuu ajustat şi
completat.
Platforma este activată la adresa de domeniu: www.vet-win-win.eu/transfer.htm.
Conţinuturile, sunt, printre altele:
- Instrumentul de monitorizare,
- Ghidul de interviu,
- Instrumentele de analiză,
- Module, instrumente,
- Glosar
- Listă cu link-uri.

7. Experienţe practice de structurare a integrării formării profesionale şi a
perfecţionării din punctul de vedere al prestatorului de servicii educaţionale
- SAZ e.V.
Centrul de Formare Profesională Schweriner (SAZ), din Germania, se ocupă în
prezent, în cadrul diverselor sale măsuri, de peste 800 întreprinderi, în special din
domeniul tehnicii materialelor sintetice şi al tehnicii automatizării. Odată cu
dezvoltarea SAZ de la nivelul de „instituţie educaţională“ către nivelul de „Prestator
de servicii educaţionale“, a rezultat necesitatea creării unei posibilităţi de a
centraliza, a controla şi a administra procesele de formare profesională şi de
perfecţionare a întreprinderilor individuale. De asemenea, începând cu anul 2002, sa constituit o „grupă de control” din toate domeniile Centrului de Formare
Profesională Schweriner.
Pentru administra şi a analiza, împreună cu întreprinderea, toate informaţiile şi
activităţile referitoare la dezvoltarea profesională, s-a constituit o bancă de date a
întreprinderii. Aceasta serveşte managementului intern al cunoştinţelor.
Sarcinile grupului de control sunt definite după cum urmează:
- Menţinerea contactului clienţii,
- Evaluarea necesarului de formare profesională şi de perfecţionare,
- Analizarea întreprinderilor privitor la posibilităţile de integrare în proiecte,
- Controlul integrării cu respectivii însoţitori educaţionali,
- Preluarea tuturor datelor relevante în baza de date a întreprinderii,
- Acorduri între sectoare,
- Controlul fluxului informativ în SAZ de la solicitarea de informaţii de către o
întreprindere pentru o anumită măsură educaţională până la oferta concretă.
Împreună cu personalul de conducere al întreprinderii, au fost stabilite, printre altele,
următoarele domenii de acţiune:
Formare profesională
• Situaţia actuală a formării profesionale în întreprindere
• Formarea profesională prevăzută pentru anul următor
• Necesarul de susţinere a întreprinzătorului
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Perfecţionare
• Situaţia actuală a perfecţionării în întreprindere
• Transmiterea necesarului prin consiliere
• Înaintarea de oferte educaţionale
• Dezvoltarea în comun a măsurilor
Necesarul de forţe de muncă
• Evaluarea necesarului de personal actual şi de perspectivă
• Profesii, respectiv activităţi necesare
Implicarea în reţele şi proiecte
• Posibilităţi de implicare a întreprinderilor în reţele şi proiecte
• Felul şi conţinutul cooperării
Pentru Centrul de Formare Profesională Schweriner SAZ, combinarea strânsă dintre
formarea profesională şi perfecţionarea în întreprindere a constituit un element cheie
pentru lansarea cu succes în dezvoltarea continuă de personal în cadrul
întreprinderilor. La început, doar mijlocirea practicanţilor şi susţinerea la formare
profesională au constituit interesul micilor întreprinderi. Odată cu relaţia de încredere
crescândă cu prestatorul de servicii educaţionale, a crescut treptat şi dorinţa unei
colaborări extensive în domeniul dezvoltării de personal.
Azi, se oferă consultanţă împreună cu 140 întreprinderi mici şi mijlocii cu privire la
măsuri de formare profesională şi perfecţionare, acestea sunt elaborate din punctul
de vedere al conţinutului şi al metodei şi sunt efectuate. În cadrul acestei colaborări,
un rol crescând îl joacă instructorii de service, formare profesională şi perfecţionare.
Ei sunt însoţitorii procesului de învăţare.
De asemenea, un rol crescând în cadrul proceselor de formare profesională şi
perfecţionare, îl joacă şi dezvoltarea de personal şi a organizaţiei în cadrul instituţiei
de educaţie profesională.
În formare profesională în cadrul întreprinderii, învăţarea în grupe eterogene câştigă
o semnificaţie tot mai mare. Din acest motiv, trebuie să fie dezvoltate noi metode,
pentru a promova şi noul rol al personalului de formare profesională în acest sens. Şi
în această privinţă, Centrul de Formare Profesională Schweriner a făcut progrese
evidente. Dacă la început era vorba doar despre norme ce ţineau de economia
întreprinderii, care declanşau acest proces, azi se poate vorbi şi despre
„exploatarea” aspectelor pozitive a diferitelor grupe de vârstă în anumite sectoare
precise de învăţare.
Conform experienţelor Centrului de Formare Profesională SAZ e.V., procesele de
formare profesională şi de perfecţionare nu pot fi despărţite unele de altele ici în
întreprindere, dar nici la prestatorul de servicii educaţionale. Calea către o muncă
educaţională integrală în întreprindere poate, de asemenea, poate porni de
asemenea, atât de la formare profesională, cât şi de la perfecţionare, iar
experienţele dintr-un domeniu de acţionare pot promova paşii în celălalt domeniu de
acţionare. Înainte de toate, conexiunea dintre învăţarea independentă de locul de
muncă şi învăţarea dependentă de muncă, în cadrul întreprinderii, şi dezvoltarea de
noi forme de muncă duce la faptul că multe întreprinderi şi-au format o relaţie de
parteneriat din aceasta iar serviciile de prestări educaţionale devin un produs
dezvoltat şi realizat în comun.
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8. Avantajele întreprinderilor urmare angrenării calificării şi
perfecţionarii profesionale
Angrenarea calificării şi perfecţionării profesionale în procesul de învăţare şi
producţie poate deveni o strategie bună pentru dezvoltarea resurselor umane şi în
consecinţă pentru asigurarea în perspectivă, de personal calificat competent şi prin
aceata a sustenabilităţii, deoarece se pot obţine următoarele avantaje :
- Învăţarea şi perfecţionarea în procesul productiv cu obiectivul stabilizării în primul
rând a întreprinderilor mici şi pentru extinderea competenţei, în majoritatea
cazurilor a unui număr mic de salariaţi necesar a fi flexibili în întreprindere se află în
centrul atenţiei
- Personalul angajat este informat în perspectivă asupra strategiilor întreprinderii şi
asupra modificărilor tehnice tehnologice şi organizatorice. Astfel se pot gândi
orientări pe termen lung în formarea profesională
- Obiectivele concrete ale învăţării se concep din procesele de muncă actuale şi au
în vedere atât bazele pregătirii profesionale cât şi competenţele specifice ale
întreprinderii şi prin sceasta în majoritatea cazurilor nu sunt necesare ocazionarea
unor costuri suplimentare.
Procesele de ivăţare se integrează în activităţi productive concrete.
.
- Sunt stimulate în rândul angajaţilor valorile individuale şi normele pentru învăţare în
angrenarea dintre procesul de producţie şi cel al învăţării ca şi dezvoltarea unei
gândiri antreprenoriale.
- Învăţarea se desfăşoară preponderent prin sprijinirea reciprocă a grupelor
heterogene prin forme diferite de învăţare în avantajul tuturor angajaţilor.
Avantajele pozitive ale diferitelor grupe de vârstă în diverse momente ale învăţării
sunt utilizate.
Pentru întreprinderile mici există următoarele motive principale de folosire a procesului de producţie şi a posibilităţilor angrenării calificării profesionale cu perfesţionarea
în întreprindere ca şi o formă efectivă de creştere competitivităţii:
- Întreprinderile mici nu îşi pot permite să întrerupă executarea unei comenzi pentru
perfecţionarea angajaţilor.Timpul , presiunea procesului de producţie ca şi lipsa
unor persoane de înlocuire solicită alte modalităţi de calificare aforţei de muncă în
comparaţie cu întreprinderile mari
- Pentru întreprinderile mici perfecţionarile în afara locului de muncă de regulă nu
sunt eficiente, pentru că specificitatea locului de muncă şi competenţele
corespunzătoare necesare acelui loc nu pot fi asigurate în mod suficient.
- Pentru întreprinderi mici masurile de perfecţionare de pe piaţa forţei de muncă sunt
de multe ori prea scumpe. La acesta se adaugă şi problema găsirii unui furnizor de
formare profesională adecvat care să dispună de competenţele necesare cerinţelor
întreprinderii.
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