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Modul 2
Model pentru punerea în practică a integrării în educaţie şi a formării profesionale în cadrul unităţilor
educaţionale şi a IMM-urilor
Observaţii generale privitoare la module
Un principiu indispensabil al formării, valabil pentru toate modulele, se referă la orientarea metodică
specială: Se va aplica ce se predă, şi anume metode de învăţare moderne, orientate spre practică, şi
anume metode de învăţare moderne, orientate spre practică, în care profesorii nu „predau“ ci se
consideră „însoţitorii celor care învaţă“. Deoarece la nici unul din module nu este vorba despre
transmitere curată a ştiinţei, ci o capacitate nouă de a putea face ceva pentru formarea procesului de
îmbinare a formării profesionale în cadrul societăţilor, participanţii îmbină învăţarea în cadrul seminariilor
cu prezenţa obligatorie, cu învăţarea online, învăţarea independentă şi învăţarea prin intermediul unor
exerciţii de practică pe care le îndeplinesc, le aprofundează şi le prelucrează teoretic în cadrul propriului
domeniu de muncă şi în cadrul unor întâlniri de grup în mod regulat, împreună cu ceilalţi participanţi şi
cu însoţitorul.
I. Observaţii preliminare la modulul 2
Despre ce este vorba în acest modul
În modulul 2 participanţii învaţă elemente importante de formare pentru aplicarea în practică a
îmbinării formării profesionale în cadrul întreprinderilor şi a unităţilor educaţionale şi a IMM-urilor, ca
şi în cazul managementului extern de formare profesională pentru modelarea infrastructurii, formarea
unor structuri care promovează învăţarea, stabilirea necesarului de calificare, formarea orientată
spre practică şi locul de muncă precum şi bazele proceselor pedagogice.
Scopuri de învăţare şi conţinutul modulului
- Domenii de acţiune pentru managementul extern de formare,
- Formarea infrastructurii ca şi premisă pentru îndeplinirea legăturii,
- Formarea de structuri care promovează învăţarea,
- Stabilirea necesarului de calificare,
- Metode cunoscute pentru o formare profesională şi o dezvoltare orientată spre acţiune,
- Bazele proceselor pedagogice în cadrul formării profesionale şi a dezvoltării,
- Observaţii pentru învăţare cu mijloace noi, din punct de vedere pedagogic
- Orientarea spre acţiune a dezvoltării
- Locul de muncă ca şi loc de învăţare
Ce ar trebui să ştie la sfârşit participanţii/cei care învaţă
- Participanţii deţin cunoştinţe pentru formarea managementului extern de educaţie,
- Participanţii deţin cunoştinţe privitor la formarea infrastructurii societăţilor care oferă servicii de
instruire,
- Participanţii cunosc avantajele şi dezavantajele învăţării cu mijloacele noi,
- Participanţii învaţă posibilităţile de formare a structurilor care promovează învăţarea,
- Au capacitatea de a stabili necesarul de calificare,
- Deţin bazele procesului pedagogic în cadrul educaţiei şi a dezvoltării,
- Ei pot aplica cunoştinţele acumulate şi capacităţile la dezvoltarea orientată spre acţiune,
- Participanţii cunosc bazele unei dezvoltări în construcţii, care implică mai multe meserii.
Cerinţe pentru de procesul de autoînvăţare
Participanţii elaborează individual în acest modul un exemplu pentru formarea educaţiei orientată
spre acţiune, cu implicarea practicii şi prezintă propunerea în faţa grupului de învăţare.
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Observaţii metodice generale pentru însoţitori
Formarea se îndeplineşte în cursul seminariilor cu prezenţă şi pregătirea materialelor de învăţare pe
platformele de transfer online sau platformele de învăţare online.
În cadrul seminariilor cu prezenţă se va organiza cu precădere munca în echipă.
Se prezintă sarcinile de învăţare şi de muncă a participanţilor.
II. Conţinuturi precum şi sarcini de practică
Conţinut
2.1
Management extern de instruire
2.1.1 Câmpuri de activitate pentru managementul extern de instruire
2.1.2 Servicii de sprijinire a unui management extern de instruire
2.1.3 Cadrele didactice din cadrul unei societăţi mici sau mijlocii
2.2
Formarea infrastructurii ca premisă pentru îndeplinirea legăturii
2.2.1 Formarea infrastructuri pentru îndeplinirea legăturii în cazul societăţilor care oferă servicii de
instruire
2.3
Formarea de structuri care promovează învăţarea
2.3.1 Exemple pentru condiţii de muncă care promovează învăţarea
2.3.2 Situaţia care promovează învăţarea
2.4
Stabilirea necesarului de calificare
2.4.1. Modul de procedare pentru stabilirea necesarului de calificare
2.4.2 Măsurarea competenţei şi bilanţurile de competenţă
2.5
Procesul pedagogic – o prezentare model
2.5.1 Procesul de planificare şi pregătire
2.5.2 Procesul îndeplinirii
2.5.3 Procesul evaluării
2.6
Învăţarea cu mijloace noi din punct de vedere pedagogic
2.7
Prezentarea dezvoltării orientată spre activitate
2.7.1 Metode cunoscute pentru instruire şi dezvoltare profesională orientate spre activitate
2.8
Conceptul câmpului de învăţare
2.9
Dezvoltarea care implică mai multe meserii în domeniul construcţiilor
2.9.1 Structura unui posibil model de dezvoltare pentru un cadru de conducere pe şantier (şef de
echipă)
2.9.2 Locul de muncă în calitate de locaţie pentru învăţare

Exerciţii de practică
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2.1 Management extern de dezvoltare
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) de multe ori nu au capacitatea proprie de a efectua singuri instruirea
tineretului şi dezvoltarea angajaţilor.
În continuare se prezintă căi precum stabilirea în mod eficient de scopuri conform conţinutului în
formarea şi dezvoltarea angajaţilor într-o întreprindere mică prin intermediul unor forme de organizare
potrivite. Un management extern din partea unei societăţi competente de dezvoltare se oferă ca fiind
cea mai eficientă soluţie pentru această sarcină. Scopul este eliberarea întreprinderii de această sarcină
şi dezvoltarea continuă a competenţelor de dezvoltare. Poate sprijini întreprinderile în toate fazele din
punctul de vedere a dezvoltării pe plan organizatoric, administrativ şi a conţinutului.
De un ajutor deosebit este managementul extern de formare pentru întreprinderile care efectuează
pentru prima dată instruirea angajaţilor. Pentru aceste societăţi este de mare interes paleta completă al
unui management extern de formare.
Un management extern a educării şi dezvoltării conţine următoarele aspecte pentru ambii parteneri.
1. Aspect: Competenţele societăţii de instruire
O societate de dezvoltare poate prelua cu succes managementul extern numai dacă este capabilă
singură să transmită cunoştinţe noi în mod eficient în profesiile corespunzătoare. Acest lucru face
necesară pregătirea pentru propria dezvoltare continuă. În acelaşi timp societatea de instruire
trebuie să fie suficient de puternică din punct de vedere economic, pentru a pregăti singură o bază
tehnică suficientă. Astfel este necesar un profil de competenţe propriu pentru fiecare societate de
instruire care doreşte preluarea unui management extern de formare profesională pentru o
întreprindere mică. Competenţa de specialitate pentru stabilirea necesarului de instruire şi
dezvoltare în cadrul unei societăţi mici sunt pregătite imediat numai în cazuri rare în cadrul unei
societăţi de formare. De multe ori se obţine împreună cu clientul în colaborare cu acesta şi apoi se
dezvoltă. Astfel reies şi cerinţe noi faţă de societatea de instruire, care trebuie să se afle într-un
proces continuu de calificare pentru angajaţi. Competenţele necesare se află deseori în afara
domeniului pedagogic şi se referă tot mai mult la competenţele economice, comunicative sau privitor
la metodele de înregistrare.
2. Aspect: Competenţele societăţii
Pregătirea societăţii de a transmite unei societăţi de instruire externe dezvoltarea personalului
presupune şi existenţa competenţelor proprii. De acestea aparţine în primul rând înţelegerea că
învăţarea în decursul întregii vieţi reprezintă realitatea societăţilor de succes. Competenţa societăţii
trebuie să se afle în stabilirea necesarului pentru calităţi necesare şi încadrarea lor în strategia
societăţii. Se va lua în considerare faptul că numărul predominant al întreprinderilor mici nu au
planificat un buget pentru dezvoltare. În general nu există o competenţă pedagogică care permite
formarea şi dezvoltarea societăţii în sine. Întreprinderea pune de multe ori competenţele de
specialitate a angajaţilor săi la dispoziţia societăţii care efectuează instruirea.
3. Aspect: Cooperarea între întreprindere şi întreprinderea externă de cooperare şi societatea externă
de instruire
Din competenţele descrise ale partenerilor pentru un management extern în formarea instruirii şi a
dezvoltării reiese faptul că ambii parteneri trebuie să deţină competenţe importante pe care celălalt
nu le are în această formă. Acest fapt presupune ca şi consecinţă o cooperare strânsă între
parteneri, pentru a avea succes. Această cooperare are în mod clar şi motive economice, deoarece
ambele societăţi trebuie să aibă un interes, ambii parteneri trebuie să poate munci stabil şi cu
încredere. Din activităţile comune ambii parteneri trebuie să obţină un câştig financiar. Încrederea
reciprocă reprezintă tot mai mult baza pentru o colaborare de lungă durată, care conform
experienţei anterioare poate fi extinsă şi asupra altor domenii a dezvoltării personalului şi a
organizării.
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2.1.1 Domenii de activitate pentru managementul extern de instruire
Din colaborarea între o întreprindere mică sau mijlocie, în calitate de clienţi şi o societate de instruire în
calitate de furnizor de servicii, s-au format unele domenii de activitate pentru managementul extern de
instruire. Astfel se completează punctele forte ale partenerilor în avantajul amândurora.
Punctele forte ale societăţilor se află în mod clar în specializarea pe domenii şi a infrastructurii
muncii de multe ori inovatoare în întreprindere.
Punctele forte ale societăţii de instruire se află în competenţa pedagogică a angajaţilor şi în
infrastructura societăţii de instruire.
Domeniile comune de activitate pentru managementul extern al unei societăţi în formare şi dezvoltare
prin intermediul unei societăţi de instruire rezultă şi din caracterul de prestare de servicii a măsurilor de
calificare şi orientarea spre clienţi a ambilor parteneri.
1. Domeniu de activitate: Consiliere şi moderare
Primul domeniu de activitate pentru un management extern de instruire este consilierea permanentă
între parteneri cu scopul unei colaborări strânse în favoarea economică a ambilor parteneri. Aspectul
economic joacă un rol important, chiar dacă nu va fi problema declanşatoare pentru începerea
colaborării. Cel mai important motiv este intenţia societăţii de a creşte competenţa angajaţilor în
interesul societăţii. De acesta aparţine întâi analiza necesităţii de calificare efectivă din punctul de
vedere a perspectivei şi a situaţiei actuale a întreprinderii
Evaluarea se raportează întâi şi la următoarele întrebări,
•
•
•
•
•

Dacă competenţa lipsă poate fi obţinută la preţ mai redus datorită reajustării,
Dacă personalul actual întruneşte premisele corespunzătoare pentru o calificare profesională,
Dacă angajarea de persoane noi care urmează a fi instruite este de preferat sau dacă se face o
dezvoltare profesională a angajaţilor existenţi,
Dacă societatea care îndeplineşte instruirile trebuie să facă investiţii proprii în cazul în care se va
lua măsura de instruire sau dezvoltare pentru întreprindere
Dacă din motive economice sau din alte motive se vor aplica măsurile direct în întreprindere, la locul
de muncă.

Încrederea joacă un rol important. Deschiderea neapărată şi respectul reciproc este reţeta reală de
succes pentru preluarea managementului extern de instruire prin intermediul unei societăţi de instruire
pentru o întreprindere.
Moderarea managementului extern de instruire este luat în considerare în mod reciproc de către
parteneri.

2. Domeniu de activitate: Dezvoltarea de măsuri şi implicarea clienţilor
Dezvoltarea comună a unei măsuri de instruire pentru dezvoltarea în cursul îndeplinirii profesiei
angajatului sau cooperarea societăţii la o sarcină care să favorizeze formarea profesională este un alt
domeniu de activitate pentru managementul extern de instruire. Dezvoltarea unui program de instruire
specific pentru întreprindere sub forma unei arii curriculare este o sarcină care poate fi rezolvată
împreună.
Orientarea consecventă spre client trebuie să ia în considerare şi implicarea din punct de vedere
economic. Astfel pentru o societate de instruire este foarte costisitor dacă măsura este deosebit de
intensivă din punct de vedere al personalului sau dacă sunt necesare investiţii suplimentare. În acelaşi
timp este de înţeles dacă societatea nu este mulţumită cu măsuri care sunt oferite sub forma unor
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programe standard şi altor întreprinderi. Raportul direct cu întreprinderea este cel mai important
argument pentru un management de instruire extern, dacă societatea îşi permite aşa ceva.
Cele mai importante sarcini în cazul dezvoltării măsurilor revin societăţii de instruire datorită competenţei
pedagogice. Pentru a face acest lucru, societatea de instruire necesită tot mai multe competenţe care
trebuie să depăşească cunoştinţele de specialitate şi ştiinţa instructorilor şi de multe ori trebuie să
implice dezvoltarea nouă tehnică şi tehnologică. În interesul îndeplinirii unor servicii complete este bine
să se implice un expert extern atunci când competenţele proprii nu sunt suficiente.
Instructorii/ dezvoltatorii în cadrul societăţii de instruire şi instructorii din cadrul întreprinderii nu sunt doar
profesori, ci şi elevi în cadrul aceluiaşi domeniu de activitate. Ei trebuie să obţină calificări suplimentare
pentru a putea aduce inovaţia dorită în formarea şi dezvoltarea societăţii. Va avea loc o profesionalizare
a societăţii care va modifica şi funcţiile angajaţilor. Astfel în acest concept trebuie implicate idei pentru
învăţarea independentă în cadrul societăţii, ceea ce va duce la faptul că se vor transmite metode şi
tehnici de învăţare pentru adulţi şi se vor utiliza mijloace moderne pentru acumularea cunoştinţelor (ELearning).
Instructorul, pe lângă activitatea sa, va stabili în măsură tot mai mare şi necesarul, se va ocupa de cei
care învaţă şi va consilia societăţile. El îşi extinde în această funcţie în mod clar spectrul sarcinilor şi
contribuie în mod hotărâtor la transformarea societăţii de instruire într-un prestator de servicii pentru
întreprinderi mici şi mijlocii. Numai prin intermediul calificării suplimentare a colaboratorilor săi se poate
impune o societate de instruire pe termen lung pe piaţa de formare profesională.

3. Domeniu de activitate: Îndeplinirea comună şi îngrijirea măsurilor
Punctul forte al managementului extern de formare profesională este evident îndeplinirea măsurilor. Aici
se impun competenţele pedagogice speciale ale societăţii de instruire. Întreprinderile vor îndeplini unele
cerinţe pentru a putea influenţa conţinutul măsurilor.
De acestea aparţin:
• Pregătirea informaţiilor privitoare la societate şi date care sunt importante privitor la efectuarea
instruirii şi a dezvoltării în interesul întreprinderii,
• Stabilirea perioadelor de învăţare şi a locaţiilor pentru învăţare cu scopul de a utiliza pe cât posibil
propriile posibilităţi ale întreprinderii,
• Colaborarea la selectarea sarcinilor întreprinderii pentru instruire şi implicarea instructorilor în
procesele întreprinderii,
• Sprijinirea implicării angajaţilor societăţii în instruirea angajaţilor în domenii de specialitate speciale,
• Participarea la prezentarea rezultatelor sarcinilor întreprinderii prin intermediul celor care învaţă, în
faţa reprezentanţilor societăţii.

4. Domeniu de activitate: Finanţare şi organizare
Pentru un model de management extern este necesar un concept corespunzător de finanţare, care se
va întocmi în colaborare de parteneriat. Principiul economiei pentru ambele societăţi se află pe prim
plan.
Aplicarea managementului de formare are o serie de efecte pozitive pentru întreprinderile mici şi mijlocii
care se regăsesc în următoarele puncte
•
•
•

Nu se plătesc diferite costuri în domeniul personal şi pentru investiţii,
se pot preda sarcini organizatorice societăţii de instruire,
răspunderea pentru măsura de formare profesională se transferă angajaţilor profesionali din cadrul
societăţilor de instruire cu experienţă pedagogică.

Dezavantaje pot apărea prin implicarea redusă la calificarea angajaţilor de către propria întreprindere.
Pentru societate este importantă căutarea unei cooperări restrânse cu societatea externă de instruire.
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2.1.2 Servicii de sprijinire al unui management de extern de formare profesională
Managementul extern de formare profesională trebuie să pregătească oferte specifice a branşei şi să le
ofere societăţii pe baza situaţiei de pornire. În acest sens punctele forte ale angajaţilor, activităţile de
dezvoltare de până acum şi experienţa cu societăţile externe de management de instruire joacă un rol
decisiv. În special pentru întreprinderile din branşele cu tradiţie scăzută de instruire, ofertele de mai sus
ar trebui să fie de mare interes. Ofertele de sprijinire pot fi utilizate de către întreprinderi în intensităţi
diferite.
În cadrul următoarei priviri de ansamblu se prezintă multitudinea de posibilităţi a sprijinului acordat
societăţilor în decursul procesului de instruire:
Management extern de personal
-

Pregătirea formării
profesionale

Analiza necesarului de angajaţi de specialitate şi de personal
Efectuarea analizei locului de muncă şi a necesarului de instruire
Consilierea privitoare la posibilitatea asigurării personalului de specialitate
Elaborarea unui concept de dezvoltare a personalului

- Consiliere privitor la întrebările legate de formarea profesională în
cadrul propriei întreprinderi
- Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ a formării
- Verificarea premiselor de formare profesională a întreprinderii
- Sprijinirea marketingului de formare profesională

Planificarea instruirii
profesionale
- Matching la ocuparea locului de instruire profesională
- Sprijinirea la formarea unui plan de instruire profesională
- Organizarea unei instruiri în consorţiu
- Sprijinirea la sarcinile administrative

Efectuarea instruirii
-

Preluarea unor etape complete de instruire
Transmiterea de teme care să cuprindă mai multe domenii
Management de conflicte
Sprijin social-pedagogic a instruirii

-

Structurarea pregătirii examenului unitar
Sprijinirea la întocmirea de componente ale examenelor
Consilierea societăţilor la sfârşitul instruirii
Sprijinirea sarcinilor administrative

Încheierea isntruirii
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2.1.3 Personalul calificat care efectuează instruirile în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii
Chiar dacă se poate asigura o instruire profesională completă prin intermediul unor societăţi externe de
instruire profesională, multe întreprinderi aleg calea de a implica personalul întreprinderii în efectuarea
instruirilor.
„Personalul de specialitate care face instruirea“ din cadrul unei întreprinderi mici sau mijlocii poate
prelua în special următoarele sarcini în context cu formarea profesională prin intermediul unui
management extern de instruire.
Personalul calificat care face instruirea în cadrul unei întreprinderi mici sau mijlocii este partenerul de
discuţii şi persoana de încredere pentru persoanele care urmează a fi instruiţi în cadrul întreprinderii şi
pentru managementul extern de instruire.
Pe lângă propriile cerinţe de muncă rezultă următoarele cerinţe faţă de personalul calificat care
efectuează instruirile:
- să explice munca celor care urmează să fie instruiţi
- transmite cunoştinţe
- se ia în considerare formarea muncii
- motivează persoanele pe care le instruieşte
- îi ajută la planificare şi aplicare
- alege munca de îndeplinit
- evaluează rezultatele de muncă
- evaluează persoanele pe care le instruieşte
- ajută la aplicarea în cadrul societăţii
- ajută la problemele private şi de şcolarizare

Cerinţe faţă de personalul calificat care efectuează instruirile
Personalul calificat care efectuează instruirea trebuie să îndeplinească anumite premise personale
pentru a putea îndeplini sarcinile numite mai sus. Din acest motiv managementul întreprinderii trebuie să
selecteze cu mare grijă personalul calificat pentru efectuarea instruirilor. Personalul calificat care
efectuează instruirile trebuie să-ţi îndeplinească activitatea profesională şi să efectueze instruirile. Prin
intermediul activităţii sale de sprijinire contribuie la realizarea proceselor de învăţare în cadrul
întreprinderii şi la dezvoltarea unei culturi de învăţare specifice întreprinderii.
Personalul calificat care efectuează instruirea este o persoană de încredere a întreprinderii şi obţine prin
transmiterea sarcinilor speciale şi personale în cadrul instruirii tineretului care urmează să se
specializeze, o creştere clară a valorii sale în cadrul întreprinderii.

Calificarea personalului calificat care efectuează instruirile
În cazul cerinţelor numite mai sus faţă de activitatea personalului calificat care face instruirile se pune
întrebarea existenţei calificării pedagogice respectiv o recalificare pedagogică potrivită.
Se va porni de la principiul ca personalul calificat trebuie să deţină competenţa de specialitate şi
autoritatea în întreprindere, şi nu trebuie să fie considerat „pedagog înlocuitor“ cu competenţe limitate.

Calificarea ar trebui să se concentreze printre altele asupra următoarelor domenii:
- instruire şi capacitate în utilizarea materialelor pregătite de către instructor,
a instrucţiunilor de activitate şi bazele didactice,
- colaborarea la derivarea din sarcinile întreprinderii pentru instruire,
- participarea la întocmirea analizelor de muncă a persoanelor ce sunt instruite.
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2.2 Formarea infrastructurii ca premisă pentru realizarea legăturii
Formarea legăturii între formarea profesională şi dezvoltarea societăţii este în primul rând o sarcină a
dezvoltării personalului şi a organizării întreprinderii.
Succesul legăturii între formarea profesională şi dezvoltarea societăţii depinde în principiu de reuşita
formării unor condiţii propice pentru învăţarea în cadrul procesului de muncă. Din analizele actuale
privitoare la starea legăturii instruirii profesionale cu dezvoltarea întreprinderii în cadrul întreprinderilor
mici indică sugestii privitoare la domeniile problematice, care îndeplinesc o funcţie cheie la formarea
efectivă a dezvoltării competenţelor angajaţilor. Rezultatele obţinute indică,
•

pentru efectuarea legăturii trebuie să existe o infrastructură în întreprindere, pentru a putea
utiliza la maxim capacitatea dezvoltării profesionale a angajaţilor,

•

formarea infrastructurii reprezintă un proces mai lung a dezvoltării personalului şi a organizării şi
cu semnificaţie strategică pentru întreprindere

•

şi faptul că există o diferenţă clară la dezvoltarea competenţelor angajaţilor între societăţile mici
şi mijlocii. Se poate porni de la idea că întreprinderile cu mai puţin de 50 de angajaţi vor avea
capacitatea numai în cazuri de excepţie să facă singuri legătura între instruire şi dezvoltare prin
intermediul unor măsuri interne. Acestea necesită tot timpul un sprijin extern la formarea
infrastructurii lor.

Utilizarea posibilităţii efectuării legăturilor este legată de o infrastructură care să promoveze învăţarea.
Termenul „infrastructură“ denumeşte în raport cu îmbinarea instruirii profesionale şi dezvoltare în
cadrul unei întreprinderi mici îndeplinirea premiselor corespunzătoare materiale, instrumentale şi
personale.
Premisele personale
De acestea aparţin:
- personal de conducere cu competenţă pedagogică
- personal care urmează a fi instruit şi personal de specialitate instruit cu competenţă pedagogică
- consilieri interni şi externi şi antrenori care au capacitatea de a ajuta la instruirea profesională şi
dezvoltare.
Premise materiale
De acestea aparţin:
- materialele necesare de muncă, predare şi învăţare inclusiv hard şi software-ul necesar
- locuri respectiv încăperi de completare pentru învăţare
- locaţii pentru învăţare formate cu o echipare corespunzătoare a încăperilor pentru sprijinirea învăţării
- dotări pentru transmiterea de informaţii şi comunicare, care să facă posibilă procurarea şi prelucrarea
de informaţii din cărţi de specialitate, reviste şi din internet.
Premise instrumentale
De acestea aparţin:
- legi, reglementări şi înţelegeri în cadrul întreprinderii care sprijină îmbinarea
- o cultură a întreprinderii care sprijină îmbinarea
- instrumente (tools, metode, mijloace de lucru), care să sprijine cât mai bine posibil îmbinarea
- o organizare a învăţării, educării şi învăţării care să promoveze îmbinarea
- asigurarea timpului necesar pentru învăţare
- finanţarea şi îmbinarea formării profesionale şi a dezvoltării societăţii
- evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor de învăţare şi de muncă
- asigurarea calităţii îmbinării
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Infrastructura se poate încadra în procesul îmbinării după cum urmează:

Viziune întreprinderii
Strategia întreprinderii

Bazele politicii de formare
Scopuri economice
Concepte de instruire
Programe de finanţare şi promovare

Scopurile întreprinderii
Îmbinarea instruirii şi a
dezvoltării
Infrastructura în
întreprinderi
• Premise materiale
• Premise materiale
inclusiv a instrumentelor
de suport
• Premise personale
o Personal de
conducere
o Colaboratori şi
personal pentru
instruire
o Consilieri externi
Finanţare

Conţinuturi de învăţare şi muncă
Metode de învăţare şi de muncă
Organizarea învăţării şi a muncii

Rezultate
• Competenţe
profesionale
proaspăt obţinute
pentru reglarea
activităţilor şi a
comportamentului
angajaţilor
• Certificate
• Efectuarea reglării

Activităţi de proces (paşi parţiali)

activităţii şi a
comportamentului
• Produsele
procesului de muncă

Îmbinare simultană
în cadrul
instruirii şi dezvoltării
integrate în proces

• Îmbunătăţirea
capacităţii de
concurenţă
• Infrastructură
dezvoltată

Condiţii
• Cultura întreprinderii
• Cultura învăţării
• Limita de timp
• Limita de finanţe

Efecte secundare
• perspective pentru formarea
îmbinării
• reţele stabile a partenerilor
implicaţi

Un rol important este preluat de instrumentele de sprijin. Instrumentele de sprijin sunt mijloace
ajutătoare care se pun la dispoziţie întreprinderilor mici şi mijlocii extern, pentru îndeplinirea îmbinării.
De instrumentele de sprijin aparţin în special:
- instrumente pentru cadrele de conducere (module, fişe, metode, mijloace de muncă),
- instrumente pentru cei care învaţă (module, fişe, metode, mijloace de muncă),
- instrumente pentru consultanţi, mentori, îngrijitori
- instalaţii de transmitere a informaţiilor şi de comunicare pentru procurarea informaţiilor
- mijloace de muncă, predare şi învăţare (inclusiv mijloace pentru autoînvăţare)
- locuri pentru învăţarea în completare, cu un echipament care îşi îndeplineşte scopul
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2.2.1 Formarea infrastructurii pentru îmbinarea furnizorilor de servicii
Deoarece infrastructura necesară în întreprinderile mici şi mijlocii de multe ori nu este suficientă, iniţial
trebuie produsă în cadrul societăţilor de instruire.
Societăţile de instruire care s-au dezvoltat ca fiind furnizori de servicii pentru întreprinderi mici şi mijlocii
preiau orientarea anticipată a profesiilor, alegerea şi instruirea celor care urmează a fi instruiţi, acestea
livrează măsuri profesionale potrivite pentru formare şi dezvoltare a angajaţilor în centrul conceptelor şi
a ofertelor.
În cadrul dezvoltării infrastructurii din partea societăţilor de formare profesională rezultă următorul
necesar de activitate:
Premisele personale ale infrastructurii:
•

Premisele personale sunt denumite de către cadrele de conducere ca fiind factorul hotărâtor la
întocmirea profilului pentru furnizorul de servicii de instruire,

•

Ca element personal a infrastructurii instruirii şi dezvoltării, o societate de instruire formează
relaţii de cooperare fixe cu consilierii societăţii şi alţi experţi, împreună cu care se analizează
situaţiile problemă la client şi complexitatea acestora, pentru a stabili necesarul de instruire,
sprijin şi consiliere.

Premisele materiale ale infrastructurii:
•

Premisele materiale din cadrul societăţilor de instruire sunt orientate foarte puternic asupra
instruirii profesionale. Echipamentul tehnic face posibilă transmiterea de conţinuturi de instruire
numai în puţine domenii de competenţă. Din motive economice nu este posibilă procurarea de
utilaje numai pentru instruire şi dezvoltare. Din acest motiv cooperarea cu societăţile şi
dezvoltarea în cadrul procesului de muncă din întreprindere este varianta de preferat,

•

Societăţile de instruire stabilesc premisele pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de muncă,
educare şi învăţare necesare pentru obţinerea competenţelor de bază şi a competenţelor
speciale în noile domenii tehnologice,

•

Societăţile de instruire formează împreună cu întreprinderile mici de care se ocupă locuri
potrivite pentru învăţare, care completează cu sens procesele de învăţare şi instruire pe
mijloacele de muncă existente,

•

Societăţile de instruire formează premisele pentru punerea la dispoziţie a mijloacelor de
comunicare şi de informare, care fac posibilă procurarea şi preluarea informaţiilor din revistele
de specialitate, reviste, dispozitive de stocare a datelor digitale şi internet.

Premisele instrumentale ale infrastructurii:
•

Societăţile de instruire stabilesc premisele ca instrumentele de analiză să existe atât pentru
munca proprie, cât şi pentru instruirea întreprinderilor mici şi mijlocii ,

•

Societăţile de instruire stabilesc premisele pentru a putea face oferte potrivite pentru instruire,
îngrijire şi consiliere a întreprinderilor.
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Sprijinul complet acordat întreprinderilor mici indică în momentul de faţă nişte goluri mari atât în cazul
dezvoltării pe perioadă lungă a personalului în cadrul îmbinării formării profesionale şi a dezvoltării
întreprinderii, cât şi în cazul continuării îndeplinirii serviciilor pentru întreprinderi în cadrul procesului
complet de servicii.

2.3 Formarea de structuri care promovează învăţarea
Formarea structurilor care promovează învăţarea – ca fiind un aspect important în dezvoltarea culturii de
învăţare şi îmbinarea instruirii şi a dezvoltării – hotărăşte pe perioadă lungă şi este semnificativă pentru
întreprindere pentru capacitatea de a face faţă la concurenţă.
Termenul de „structură care promovează învăţarea“ poate fi definită după cum urmează:
O „structură care promovează învăţarea“ este o situaţie de învăţare care sprijină cât mai bine posibil
procesul de învăţare, care cuprinde atât accentuarea optimă a funcţiei fiecărui element de structură în
parte în cadrul procesului de învăţare, cât şi legătura optimă între elementele de structură individuale.
Pe lângă măsurile tradiţionale de dezvoltare şi calificare, în special învăţarea în cadrul procesului de
muncă contribuie la dezvoltarea competenţelor. Această formă de învăţare se poate sprijini prin
formarea locurilor de muncă conform criteriilor care promovează învăţarea, ca de ex. formarea de
posibilităţi de cooperare şi comunicare, implicarea angajaţilor, un feedback suficient privitor la propriul
rezultat de muncă sau a condiţiilor de mediu formate în mod ergonomic.
Eficienţa procesului de învăţare şi calitatea rezultatelor de învăţare depind în principiu de succesul
formării condiţiilor care să promoveze învăţarea.
Elementele care fac posibilă procesele de învăţare şi obţinerea de competenţe se pot împărţi în
următoarele elemente
- interioare, individuale şi raportate la persoană şi
- exterioare, sociale şi raportate la societate.
Elemente interne, individuale şi raportate la personalitate sunt printre altele:
- valorile individuale şi normele de învăţare
- motivaţia şi pregătirea pentru învăţare
- activitatea personală în cazul obţinerii competenţei
- competenţa de autoînvăţare privitor la scopurile auto-stabilite, a conţinuturilor alese individual, a
selectării optime a metodelor şi a formelor de organizare
- capacitatea de comunicare şi pregătirea pentru cooperare
- metodele interne disponibile şi procesele pentru însuşirea, stabilizarea şi utilizarea cunoştinţelor
- capacitatea de autoevaluare a rezultatelor de învăţare
Elemente externe, sociale şi raportate la societate sunt printre altele :
- condiţiile cadru de drept şi instituţionale
- locaţiile de învăţare care există la dispoziţie cu funcţiile care sprijină învăţarea
- implicarea socială în grupurile formale şi informale
- pregătirea informaţiilor
- profesori, mentori, tutori sau antrenori puşi la dispoziţie
- asigurarea financiară a învăţării şi a obţinerii competenţelor
- recunoaşterea oficială a învăţării şi obţinerea de competenţe
- cultura regională de învăţare şi a întreprinderii
Utilizarea de structuri care promovează învăţarea şi utilizarea individuală a spaţiilor de formare sunt
legate de sarcinile şi situaţiile care promovează învăţarea, care sunt puse şi alese respectiv transmise
singure.
VETwin-winModel

Modul 2

- 12 -

Numărul elementelor de structură a structurilor care promovează învăţarea şi variatele posibilităţi de
interacţiune par a necesita împărţirea în mod sistematic al acestor elemente.
Un sistem de ordonare a structurilor care promovează învăţarea poate fi reprezentat prin intermediul
unei matrice cu variabilele
- elemente ale procesului pedagogic şi
- spaţiile de formare ale elementelor
(vezi imaginea 1).
Elementele personale şi obiective ale procesului pedagogic pot fi completate printre altele cu
- posibilităţile finanţării învăţării,
- variantele evaluării şi recunoaşterea rezultatelor de învăţare şi
- formele organizării învăţării
pentru a scoate în evidenţă mai bine diferitele posibilităţi „ale structurilor de promovare a învăţării“.
O posibilitate a analizei structurii procesului de învăţare este dată de către sistemul funcţiilor didactice:
-

pregătirea pentru procesul de învăţare
transmiterea şi preluarea scopurilor de către cei care învaţă
munca la conţinutul învăţării
preluarea, prelucrarea şi evaluarea informaţiilor
întărirea cunoştinţelor obţinute şi a capacităţii de a face
controlul şi evaluarea învăţării

La formarea structurilor care promovează învăţarea se vor analiza posibilităţile de interacţionare cu
fiecare din aceste funcţii didactice.
Din motive de previzibilitate se face împărţirea spaţiilor de structurare:
- spaţiul individual de încadrare, în care pentru cel care învaţă se ia în considerare şi mediul personal,
ca de exemplu familia, grupul de învăţare, grupurile sociale, asociaţii, etc.,
- spaţiul organizatoric, în care pe lângă instituţiile care oferă locuri de muncă, sunt implicate şi instituţiile
care sprijină învăţarea (de exemplu furnizorii de servicii de instruire),
Imaginea 1: Sistematizarea structurilor care sprijină învăţarea

Elemente

Spaţii de încadrare
Spaţiul individual de încadrare

Spaţiul organizatoric de încadrare

Elemente personale
1 Cel care învaţă

2 Profesor
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Autodisciplină,
identificare socială,
orientarea spre succes,
scopuri profesionale şi scopuri de viaţă,
norme de grup,
valori,
sensibilitate pentru probleme,
relaţia între cel care învaţă şi cel care predă
Pregătire pentru învăţare,
motivare,
relaţia profesor - elev,
capacitatea pedagogică

Corporate Identity,
cultura întreprinderilor,
cultura inovaţiei

Competenţa pedagogică a întreprinderii
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Elemente obiective
3 Situaţia care
promovează
învăţarea

Valori,
curiozitate,
scopuri de învăţare,

4 Scopuri de
învăţare

Scopuri profesionale şi de viaţă,
necesarul recunoscut de învăţare

5 Metode de
învăţare

Capacitatea de învăţare autoorganizată,
capacitatea de rezolvare individuală a
problemelor,
capacitatea utilizarea mijloacelor moderne

6 Organizare

Posibilitatea de individualizare şi modularizare Cultura întreprinderii,
individualizare,
zone de învăţare,
învăţarea integrată în muncă
Activitate proprie,
Recunoaştere,
recunoaşterea în familie şi în mediul social
promovare

7 Evaluarea şi
recunoaşterea
rezultatelor de
învăţare
8 Finanţare

Pregătirea pentru finanţarea proprie,
sprijin şi ajutor reciproc

locuri de muncă care promovează
învăţarea,
cultura întreprinderii,
cultura inovaţiei
Cunoştinţe privitoare la cerinţele de viitor
şi posibilităţi, oferte de instruire, drumuri
de carieră

Pregătirea de locuri de învăţare,
Legătura între învăţare şi muncă,
antrenare

Eliberări

Eficienţa structurilor care promovează învăţarea depinde în mod hotărâtor de colaborarea elementelor
individuale şi a interacţiunii în cadrul sistemului.
Pe lângă declaraţiile generale pentru formarea condiţiilor care promovează învăţarea, se recomandă
formarea unei analize a structurii de promovare a învăţării pentru fiecare măsură individuală de formare
respectiv pentru fiecare concept individual de formare, cu scopul formării în mod optim.
Formarea structurilor care promovează învăţarea are o influenţă importantă asupra eficienţei şi a
rezultatului procesului de învăţare precum şi dezvoltarea culturii de învăţare.
Condiţiile de învăţare se vor forma în aşa fel încât să promoveze procesele de învăţare. Pentru a face
acest lucru, sarcinile de muncă corespunzătoare ar trebui să cuprindă atât planificarea şi pregătirea,
cât şi îndeplinirea, controlarea şi organizarea.
Învăţarea în cadrul procesului de muncă ar trebui să aibă loc în completare la conceptele tradiţionale de
dezvoltare. Deoarece sistemele de muncă care promovează învăţarea şi competenţa, adaptarea
permanentă a celor implicaţi, adică promovarea proceselor de învăţare, duc la faptul că se utilizează şi
se dezvoltă calificările existente. Separarea locului de învăţare şi muncă promite puţin succes pentru
dezvoltarea competenţei angajaţilor.
Formarea locurilor de muncă care promovează învăţarea reprezintă o şansă mare pentru amenajările
de dezvoltare profesională, de a iniţia şi a sprijini procesele de modificare în cadrul întreprinderii.
Amenajările de dezvoltare profesională ar trebui să se formeze în acest domeniu ca fiind un partener al
economiei.
Acest fapt cere de la dvs.
-

definirea pieţei pe baza necesarului şi dorinţei clienţilor,
stabilirea competenţei de bază în calitate de formator al proceselor de învăţare şi ştiinţă,
dezvoltarea unor servicii sistematice noi de instruire,
organizarea în reţele de competenţă cu economia şi
obţinerea şi menţinerea de personal cu capacitate de inovare şi competenţă de punere în practică.
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2.3.1 Exemple pentru condiţii de muncă care să promoveze învăţarea
Exemplu: munca de proiect
Munca de proiect şi dezvoltarea competenţei, dacă în cadrul proiectelor colaborează persoane cu
competenţe diferite, proiectul conţine ceva nou şi ceva vechi bine cunoscut şi cunoştinţele învăţate sunt
structurate în mod sistematic:
- selectarea de proiecte pentru dezvoltarea competenţelor şi stabilirea cadrului de timp
- definirea cerinţelor faţă de proiecte şi faţă de colaboratori
- se va clarifica ce fel de competenţe trebuie să obţină colaboratorii şi în ce fel de compunere personală
se face prelucrarea pentru obţinerea competenţelor necesare
- se va stabili cum se va documenta şi se va reflecta asupra cunoştinţelor obţinute
Exemplu: Job Rotation
Job Rotation înseamnă dezvoltarea competenţelor, dacă se face într-adevăr diferenţa între conţinutul
muncii, dacă este dată o ordine sistematică şi se pot obţine cunoştinţe pe care să se construiască în
continuare:
- selectarea de activităţi pentru promovarea competenţelor
- clarificarea cadrului de timp şi a scopurilor cu care se doreşte obţinerea schimbului locului de muncă
- stabilirea imaginii de activitate pentru domeniul de muncă
Exemplu: Schimb sistematic de experienţă
Schimbul sistematic de experienţă este dezvoltarea competenţei, dacă de ex. are loc un schimb de
informaţii în sensul unui transfer de cunoştinţe de exemplu în cadrul unor vizite din partea altor
întreprinderi sau domenii:
- selectarea clienţilor, furnizori sau expoziţii pentru a învăţa de exemplu procese noi de muncă
- clarificarea faptului care schimb de experienţă este important în mod special pentru care angajaţi
- transmiterea cunoştinţelor obţinute colegilor, de exemplu în cadrul unui Workshop
Exemplu: spaţii de învăţare
- promovarea învăţării necentrale direct în domeniul de muncă
- principiul muncii de grup parţial autonome
- integrarea tehnicii, a organizării şi a omului
- dezvoltarea competenţei de activitate profesională
- introducerea în dezvoltarea întreprinderii complete
- promovarea culturii reflecţiei autocritice

2.3.2 Situaţia care promovează învăţarea
Special pentru învăţarea în cadrul procesului de muncă este necesară o situaţie care să promoveze
învăţarea, pentru a indica necesarul de obţinere a unor cunoştinţe noi, de noi capacităţi şi dexteritate.
Ce este „o situaţie de învăţare care să promoveze învăţarea“?
O "situaţie care să promoveze învăţarea" este o stare legată de mediu, dependentă de timp şi loc pentru
un individ activ în momentul potrivit şi care nu are în locul dat premisele necesare pentru a transfera o
stare dată într-o stare cerută. Această stare de mediu necesită o modificare a comportamentului raportat
la mediu şi activitate şi prin declanşarea pregătirii de învăţare.
Situaţia care să promoveze învăţarea poate apărea prin conducere străină sau prin autoconducere.
Poate rezulta deci din stabilirea unor sarcini date sau a unei situaţii problemă sau din recunoaşterea
independentă a situaţiei problemă în cadrul activităţii.
Pregătirea individului care a acţionat, de a se dedica procesului se învăţare necesar, este influenţat de
mai multe necesităţi subiective sau obiective.
De acestea aparţin printre altele
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-

interesul faţă de cunoştinţe,
identificarea socială,
identificarea cu instructorii,
obţinerea de perspective profesionale şi de viaţă,
obţinerea unor avantaje personale,
tinderea spre un anumit statut social,
tinderea spre laudă,
evitarea insucceselor

O situaţie recunoscută care promovează învăţarea stabileşte utilizarea unor resurse individuale pentru
procesul de învăţare şi hotărăşte privitor la eficienţa învăţării.
Situaţiile care promovează învăţarea se vor prezenta cât mai clar şi precis, pentru sprijini atât motivarea
celor care învaţă cât şi pregătirea resurselor necesare.
(Surse: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Formarea structurilor care să promoveze învăţarea)

2.4 Stabilirea necesarului de calificare
Idei de bază
Baza pentru planificarea instruirii şi dezvoltării trebuie să fie necesarul întreprinderii şi necesarul
personal de competenţă profesională de acţionare. În domeniul formării profesionale, planurile de
instruire reprezintă cerinţele profesionale minime. Calificările suplimentare în cadrul instruirii se vor
stabili separat, astfel încât cei care învaţă să poată fi integraţi devreme în procesele întreprinderii.
Necesarul întreprinderii şi necesarul personal sunt criteriile hotărâtoare şi stabilesc baza pentru
stabilirea scopurilor de învăţare corespunzătoare.
Pentru a stabili aceste necesităţi, sunt necesare metode practicabile şi instrumente pentru analiza
necesarului de calificare.

2.4.1. Modul de procedare pentru stabilirea necesarului de calificare
Din principiu se va răspunde la următoarele întrebări pentru stabilirea necesarului de calificare:
Pasul 1:

De ce fel de calificări şi competenţe au nevoie angajaţii pentru a-şi îndeplini
îndatoririle? (stare prescrisă)

Pasul 2:

Ce calificare şi competenţe necesită angajaţii? (stare reală)

Pasul 3:

Ce diferenţe există între ceea ce este necesar (stare prescrisă) şi ceea ce se poate
face (stare reală) ? Rezultă necesarul subiectiv de calificare, şi anume ce trebuie
angajaţii să înveţe pentru a face faţă cerinţelor.

Stabilirea stării prescrise
Întâi trebuie clarificată întrebarea pentru ce activitate trebuie stabilită analiza necesităţii (stare prescrisă).
Această întrebare se poate clarifica cel mai simplu prin ocazia necesarului de calificare. Acestea ar
putea fi:
• Este vorba despre angajări noi sau modificări de personal în cadrul societăţii,
• In cadrul întreprinderii s-au introdus sau se vor introduce utilaje noi, procese, fluxuri,
• S-au modificat condiţiile cadru în cadrul întreprinderii şi întreprinderea trebuie să reacţioneze,
• Apar în mod sistematic carenţe, greşeli, calitatea nu corespunde, nu se respectă termenii, există
prea multe reclamaţii,
• Reducerea câştigului şi creşterea fluctuaţiei, etc.
• Nemulţumirea sau nesiguranţa angajaţilor.
Aceste motive reprezintă punctul de pornire pentru stabilirea cerinţelor.
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Descrierea activităţii
Dacă domeniul în care se caută necesarul de calificare este limitat, se va verifica activitatea – analizei
necesarului. Aceasta începe cu descrierea atentă a ceea ce este de făcut, şi anume independent de
persoane. Dacă este vorba de exemplu despre manipularea unui utilaj, se vor stabili şi descrie toate
fluxurile, mişcările, paşii intermediari şi sarcinile parţiale.
Analiza cerinţelor
Din descriere se pot obţine cerinţele necesare. Ar trebui să fim în clar cu faptul că întotdeauna există un
spaţiu de manevră şi nesiguranţă. Fiecare sarcină parţială/fiecare pas parţial se va verifica cu
următoarele întrebări:
• Ce fel de competenţă de specialitate (ştiinţă şi îndemânare) este necesară?
• Ce fel de competenţă metodică este necesară?
• Ce fel de competenţe sociale sunt necesare?
• Ce fel de poziţie, mod de gândire, proprietate este necesară ?
Pentru a face acest lucru avem la dispoziţie următoarele metode:
• Chestionarea celor implicaţi
• Chestionarea experţilor respectiv estimarea cerinţelor unei sarcini de muncă din partea unor
experţi

Stabilirea stării reale
Pentru stabilirea stării reale ne adresăm persoanelor implicate pentru a afla în ce măsură sunt
îndeplinite cerinţele de calificare stabilite până acum, respectiv unde prezintă un necesar de calificare.
Aici se pot aplica următoarele metode:
• Chestionarea directă a celor implicaţi conform problemelor la muncă comparativ cu cerinţele
• Chestionarea colegilor şi a şefilor privitor la estimarea necesarului de calificare pe baza listei de
necesar
• Analiza greşelilor şi a devierilor
• Autoevaluarea celor implicaţi
• Observaţii cu estimare ulterioară de către observator
Stabilirea necesarului de calificare
În încheiere este vorba despre înregistrarea sistematică a necesarului de instruire stabilit din diferitele
domenii de competenţă (ştiinţă, îndemânare, competenţe de specialitate, competenţe de acţionare, etc)
ca bază pentru continuarea planificărilor.
Necesarul de calificare rezultă din situaţia de dezvoltare personală a angajatului. Se vor lua în
considerare următoarele întrebări:
• Ce vrea colaboratorul să ştie şi să facă mai bine în mediul de muncă?
• Unde îl interesează fondul de muncă pe care nu l-a înţeles până acum?
• Care este scopul angajatului, ce vrea să obţină?
• Ce fel de provocări biografice trebuiesc rezolvate?
Aceste întrebări trec peste contextul profesional. Angajaţii ar trebui să-şi pună întrebarea în mod general
unde se află în cadrul dezvoltării lor profesionale şi personale, care sunt punctele forte pe care doresc
să le dezvolte, care sunt punctele slabe pe care doresc să le depăşească.
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2.4.2 Măsurarea competenţei şi bilanţul competenţei
Capacitatea de concurenţă a întreprinderilor se stabileşte printre altele în mare măsură de către
angajaţii care nu sunt doar calificaţi, ci şi competenţi. Competenţele se înţeleg ca şi capacităţi de
autoorganizare. Autoorganizată este prin urmare orice activitate în cazul situaţiilor problematice
deschise.
Există următoarele competenţe de bază (key competences):
-

Competenţa de autoorganizare şi autoînvăţare
Competenţa personală
Competenţa de activitate şi acţiune
Competenţa de specialitate şi metode
Competenţa social-comunicativă

Cu metodele şi instrumentele potrivite se pot stabili şi măsura competenţele.
Măsurarea competenţei
Scopul utilizării instrumentelor pentru stabilirea şi măsurarea competenţei în întreprinderi este
promovarea constructivă şi orientată spre viitor a angajaţilor pentru a sprijini dezvoltarea individuală.
Nu este vorba despre măsuri standardizate, ci de instrumente orientate spre punctele forte şi punctele
slabe individuale ale angajaţilor şi necesarul întreprinderii. Scopul este recunoaşterea devreme a
necesarului de dezvoltare a angajaţilor, pentru a rezolva cu succes cerinţele actuale şi viitoare la locul
de muncă.
Se utilizează cele mai diferite metode, ca de exemplu teste, chestionare biografice, simularea sau probe
de muncă, înregistrări de stoc prin aşa numite portofolii sau Assessment-Center. Diferitele materiale şi
exerciţii ajută la recunoaşterea propriilor competenţe şi identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire
respectiv dezvoltare.
Bilanţuri de competenţă
Bilanţurile de competenţă înseamnă înregistrarea, evaluarea şi validarea analizelor de competenţă.
Acestea iau în considerare atât obţinerea formală, ne-formală şi informală a competenţelor. Bilanţurile
de competenţă sunt mai potrivite decât aproape orice altă metodă, în cazul deficitelor de competenţă se
vor concepe şi iniţia paşi corespunzători de dezvoltare şi antrenament. Dacă procesele se combină în
mod eficient, se aplică cu necesar de evaluare şi timp relativ redus.
Din rezultatul bilanţului de competenţă, o persoană îşi obţine rezultatele individuale de test, biografia
europeană, rezultatul discuţiei între patru ochi, programe modulare individuale de antrenare şi un
certificat sigilat cu bilanţul competenţei.
Scopurile stabilirii competenţei în cadrul întreprinderii sunt:
•
•
•
•

stabilirea cerinţelor de competenţă specific organizării şi transpunerea în cerinţele de
competenţă specifice persoanei,
devierea de la cerinţe de competenţă specifice activităţii respectiv sarcinilor,
diagnosticul competenţei specific persoanei şi formarea competenţei şi utilizarea ei în
perspectivă,
stimularea pentru dezvoltarea competenţei autoorganizate.

Se pot da impulsuri pentru
•
•
•

sprijinirea unei planificări şi dezvoltări diferenţiate,
creşterea eficienţei echipei,
promovarea dezvoltării autoorganizate,
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•
•
•

planificarea dezvoltării funcţie de necesar şi cu privire spre viitor,
sprijinirea muncii de conducere îmbunătăţite cantitativ,
dezvoltarea noului punct de vedere pentru dezvoltarea profesională şi a întreprinderilor.

2.5 Procesul pedagogic – o prezentare model
Următoarea prezentare conţine o simplificare model a procesului pedagogic, din punct de vedere
didactic. Modelul ales conţine elementele de structură principale pentru procesul de transmitere şi
învăţare în cadrul situaţiilor de educare şi învăţare.
Din această înţelegere model a procesului pedagogic se pot obţine soluţii metodice pentru învăţarea
efectivă şi care promovează învăţarea şi transmiterea de conţinuturi de învăţare. Astfel modelul este
numai cadrul exterior pentru punerea în practică a muncii pedagogice.
Procesul pedagogic este orientat spre dezvoltarea de personalitate a activităţii comune a profesorilor şi
a elevilor. Se îndeplineşte în contactul reciproc şi în condiţii optimizate.
Modelare
1. Momente personale
- Elev
- Profesor
2. Momente efective
- Scop
- Conţinut
- Procedare metodică / metodă
- Organizare
- Rezultat

2.5.1 Procesul planificării şi a pregătirii
Baza pentru planificarea şi pregătirea unei singure măsuri de instruire este aria curriculară.
Aceasta stabileşte scopul, conţinutul, metoda, forma de organizare şi stabilirea rezultatului.
Directive pentru procesul de planificare şi pregătire
- Conform scopului total al ariei curriculare şi a scopurilor de învăţare a modulului se structurează
conţinuturile de învăţat
- Stabilirea procedării metodice
- Analiza conţinutului de învăţat a modulului şi a domeniului de activitate a participanţilor, pentru a
stabili exerciţii de învăţare apropiate de practică, proiecte, aranjamente de învăţare
- Pregătirea din punct de vedere didactic-metodic a sarcinilor de învăţare, a proiectelor, al
aranjamentului de învăţare
- Planificarea formei de organizare – munca în grup, munca individuală, ....
- Planificarea evaluării rezultatului - prezentare, test, exerciţii de control ....
- Stabilirea premiselor materiale şi planificarea utilizarea mass-mediei
- Locuri de muncă la Computer, materiale pentru participanţi, literatură de specialitate, etc.
- Analiza domeniilor de activitate şi module pentru recunoaşterea şi stabilirea interfeţelor
- Sarcini de învăţare care cuprind mai multe domenii, proiecte, aranjamente de învăţare, stabilirea între
antrenori
- Stabilirea premiselor participanţilor – experienţe, cunoştinţe, capacităţi, activitate proprie, capacitate
de comunicare, capacitate de cooperare
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2.5.2 Procesul aplicării
Desfăşurarea procesului pedagogic este marcat aproape întotdeauna de o succesiune de diferite
moduri de procedare (funcţii didactice) a profesorilor şi a elevilor.
a) Introducere
- Tema
- Privire de ansamblu al conţinutului
- Argumentare
- Motivare
- Stabilirea de scopuri
b) Elaborarea conţinuturilor
- Metodă prezentată: prelegere din partea profesorului sau a elevului
- Metodă de elaborare şi dezvoltare: discuţie moderată prin utilizarea tehnicilor de moderare;
prelucrarea autoorganizată a sarcinilor de muncă şi de învăţare, proiecte, aranjamente de
învăţare
c) Prelucrarea conţinuturilor
- Repetare
- Exerciţiu – repetarea conform planului, sistematică a unei activităţi cu scopul de a dezvolta şi
întări capacităţi
- Training – repetarea intenţionată al unui element de exersare sau al unui exerciţiu prin simularea
condiţiilor, cu scopul de a fixa capacităţi.
- Aplicarea în practică (învăţare susţinută)
d) Controlul şi evaluarea dezvoltării competenţei
- Controlul desfăşurării
- Controlul rezultatului
- Verificări/teste în diferite forme
- Evaluare comună, autocontrol şi control străin

2.5.3 Procesul evaluării
Este necesară o postprocesare critică a secvenţelor de dezvoltare pentru a recunoaşte punctele forte şi
punctele slabe şi a stabili modificări pentru următoarele măsuri.
Întrebările principale pentru pregătire şi planificare a dezvoltării orientate spre acţiune pot sprijini
procesul de evaluare.
Întrebări pentru pregătire şi planificare a dezvoltării orientate spre acţiune:
1. Dacă procesul de intermediere şi preluare este format logic, devin clare lucrurile importante?
2. Este potrivit conţinutul pentru a obţine scopurile de învăţare planificate ?
3. Sunt metodele utilizate potrivite pentru obţinerea scopurilor de învăţare?
4. S-au dezvoltat exerciţii de învăţare apropiate de practică, proiecte, aranjamente de învăţare, pentru a
sprijini procesul de învăţare autoorganizat în diferitele locaţii de învăţare?
5. Este forma de organizare potrivită (printre altele munca în grup) pentru a atinge scopurile de
învăţare?
6. Se iau în considerare instrumentele potrivite pentru înregistrarea şi evaluarea creşterii competenţei?
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7. Sunt alese şi existente mediile potrivite care sprijină procesul activ de intermediere şi preluare?
8. Se iau în considerare interfeţele pentru celelalte câmpuri de activitate şi module în formă potrivită?
9. Se iau în considerare premisele participanţilor în forma potrivită?
10. Sunt planificate măsuri de sprijinire a procesului de învăţare?
(Surse: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Formarea structurilor de promovare a învăţării)

2.6 Învăţarea cu mijloace de mass - media noi din punct de vedere pedagogic
Este important să nu considerăm învăţarea sprijinită de mass-media ca fiind ceva independent, care
poate duce la un rezultat de învăţare mai bun si un acces mai bun la informaţii.
Este de semnificaţie de bază să pornim de la cadrul formării unui mediu de învăţare sprijinit de massmedia pe toate tipurile de principii pedagogice a învăţării respectiv o gândire didactic-metodică a
formării procesului de învăţare.
Elementele de formare ale procesului de învăţare sunt:
• premise de învăţare
• analiza necesarului
• stabilirea scopurilor de învăţare
• selectarea conţinutului
• stabilirea formării didactic metodice
• organizarea învăţării precum
• stabilirea şi evaluarea rezultatului
Se pune întotdeauna întrebarea dacă şi cum poate aplicarea mass - mediei să sprijine în mod eficient
procesul individual de învăţare în cazul dezvoltării competenţelor de specialitate, metodice şi sociale.
Fără a avea pretenţia la a fi complete, iată mai jos câteva şanse şi riscuri ale învăţării sprijinite de massmedia, sub aspectul formării procesului de învăţare:
Şanse posibile

Riscuri posibile

1. Stabilirea premiselor de
învăţare

- Utilizarea testelor assessment,
care fac posibilă o diferenţiere
exactă

2. Stabilirea necesarului de
învăţare

- utilizarea activităţii orientate
spre activitate a testelor de
imitare
- evaluare rapidă
- vizualizarea rezultatelor
- posibilitatea rapidă de evaluare
face posibilă aplicarea multiplă
în procesul de învăţare,
- posibilitatea de vizualizare
- este posibilă intervenirea
flexibilă şi diferenţiată în
analizele anterioare, atât pentru
învăţarea străină cât şi
autocondusă

- testul assessment nu
îndeplineşte în mod adecvat
premisele de învăţare,
- concluzii false
- indicatorii nu sunt
corespunzători sau sunt prea
scurţi

3. Stabilirea motivelor

4. Stabilirea scopului de
învăţare
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5. Conţinutul de învăţare

6. Procedarea metodică în
cadrul procesului de învăţare
individual

VETwin-winModel

- preluarea conţinuturilor reale
prin implicarea mass-mediei
online

- competenţa de a găsi şi a
selecta conţinuturile necesare
- conţinuturile nu sunt pregătite
pentru învăţare
- mass-media oferă posibilitatea - raporturile virtuale sunt
de accesare realităţii a celui care considerate ca fiind realitate
învaţă
- pericolul de manipulare
- conţinuturile de învăţare pot fi
- lipsa scoaterii în evidenţă a
selectate şi combinate în mod
fiecărei componente în parte a
optim din punctul de vedere al
dezvoltării competenţei
dezvoltării şi dezvoltării
competenţei de specialitate, a
metodei şi a competenţei sociale
- materia poate fi structurată şi
- lipsa de competenţă pentru
extern de către cel care învaţă,
utilizarea mass-mediei pentru
prin intermediul strategiei de
structurarea individuală a
preluare a materiei
materiei învăţate
- materia poate fi accesată de
- nu se ia în considerare
către mai mulţi elevi,
suficient necesarul individual de
- dezvoltarea efectiv din aspectul învăţare
costuri-câştig
- combinarea flexibilă şi
- competenţa de învăţare este
formarea proprie a conţinutului
necesară pentru a putea lua
de învăţare,
hotărârile corecte
- viteză individuală de învăţare,
- trecerea peste conţinuturi,
întoarcere, aprofundare
- comunicare pe plan mondial cu - relaţia face-to-face cu
colegii de domeniu/alte
partenerul de comunicare este
persoane care învaţă,
încă complicată
- posibilitate crescută pentru
interacţionare şi cooperare
- este posibilă simularea
orientată spre acţionare a
fluxurilor reale
- se pot implica bine elementele - componentele emoţionale sunt
care promovează motivarea
formate foarte puternic, inhibă
(imagini, secvenţe video. etc.)
preluarea cognitivă
- se pot accesa diferitele canale - supraîncărcarea cu stimuli prin
de preluare şi prelucrare a
conţinut şi mass-media
informaţiilor
- pericolul expunerii de suprafaţă
- puteţi alege singuri exerciţiile şi - învăţare raportată la proiect,
se pot repeta ori de câte ori este - prezentarea rezultatelor în faţa
necesar
unui grup care învaţă este greu
- este posibil un grad ridicat de
de realizat
apropiere de realitate a
exerciţiilor
- colaborarea celor care învaţă
este posibilă în pofida distanţei
(dezvoltarea interculturală a
competenţei)
- dezvoltarea de competenţe de - supraîncărcat privitor la
mediu
competenţa necesară a massmediei
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7. Organizare

8. Stabilirea rezultatelor şi
evaluare

- dezvoltarea competenţei pentru - competenţa pentru limbi străine
limbi străine
se dezvoltă în special prin citire
şi scriere
- promovarea propriei activităţi la - trebuie să existe competenţa
învăţare
metodelor
- se promovează învăţarea auto- - prezentarea informaţiilor găsite
stabilită
pe internet nu este încă un
succes de învăţare
- implicarea individuală asupra
- limitarea contactului personal,
elevului în cazul îngrijirii de către atât cu însoţitor cât şi cu altă
tutore,
persoană care învaţă.
- se evită inhibiţia în faţa grupului
de învăţare
- independenţa relativă de timp
- influenţă redusă sau lipsă a
- se reduc drumurile
grupului social
- se favorizează învăţarea la
- mass-medie trebuie să existe
locul de muncă
la dispoziţie
- probleme cu hard-/software
- se pot alege perioade de
- rezolvarea „last minute“ a
cerinţe scăzute faţă de
sarcinilor
randament şi capacitate ridicată
de preluare
- controlul orientat spre acţiune a - folosirea deficientă a
succesului optim de învăţare
posibilităţilor de control a
succesului
- recuplarea succesului de
- ajutorul întârziat sau neadecvat
învăţare prin procesele de
în cazul problemelor de învăţare
învăţare sprijinite de massmedia în fiecare moment în
cadrul întregii perioade de
învăţare

Privitor la rolul celui care învaţă se poate constata faptul că acesta devine mai activ privitor la
autoorganizare şi motivare. De o semnificaţie deosebita este competenţa de învăţare cât şi de utilizare a
mass-mediei.
Privitor la rolul tutorelui/antrenorului, precum şi la asigurarea calităţii, se poate constata faptul că:
• tutorele trebuie să deţină capacitatea consilierii în cazul utilizării mass-mediei noi privitor la
premisele şi necesarul de învăţare,
• a competenţei pentru formarea fluxului pedagogic precum şi
• competenţa pedagogică, de specialitate, didactic-metodică, de mass-media şi competenţă
socială.
Lista de verificare pentru evaluarea ofertelor de învăţare sprijinite de mass-media
La evaluarea ofertelor de învăţare, următoarea listă de verificare poate fi orientativă:
•
•
•
•
•
•
•

Ce scopuri urmăreşte cel care învaţă? Se numesc scopurile în oferta de învăţare ?
Există în oferta de învăţare posibilitatea de a transmite premise de învăţare şi necesarul de
învăţare, stabilirea se face funcţie de acţiune?
Poate oferta de învăţare să reacţioneze flexibil la premisele de învăţare şi scopuri?
Conţinutul de învăţare este fix sau flexibil? Ofertele permit învăţarea auto-stabilită?
Se promovează activitatea proprie la învăţare?
Se pot implica ultimele informaţii?
Conţinuturile sunt pregătite în mod corect din punct de vedere a domeniului şi în mod
corespunzător pentru învăţare?
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•
•
•
•
•
•
•

Link-urile duc la alte surse de informaţii ?
Se promovează interacţiunea între cei care învaţă?
Se promovează atât competenţa de fapt, metodă şi competenţa socială ?
Prezentarea limbajului este corespunzătoare pentru învăţare, se oferă glosare?
Se poate stabili viteza proprie de învăţare?
Oferta de învăţare corespunde cu concepţia privitoare la formarea în timp şi spaţiu?
Se face un control orientat spre acţiune a activităţii a succesului de învăţare, se evaluează şi se
dovedeşte succesul total?

2.7 Formarea orientată spre acţiune a dezvoltării
Orientarea spre acţiune în sine nu este o metodă, ci un punct de pornire didactic deschis pentru multe
posibilităţi de formare metodică.
În cadrul pedagogicii profesionale se oferă toate formele de învăţare în care cel care învaţă stabileşte şi
conduce în mare măsură singur de exemplu metoda proiectului, munca în grup, metoda textului de
dirijare, aranjamente de învăţare, instruire de muncă şi seminarii orientate spre probleme. Formarea
unui seminar orientat spre activitate este sprijinit prin utilizarea mass-mediei complexe şi potrivite.
Care puncte de orientare sunt posibile pentru formarea unui seminar orientat spre activitate, pe baza
unor cunoştinţe de psihologia învăţării pentru docent/antrenor?
1. Formarea unei situaţii de acţionare care se orientează după practică.
2. Situaţia de activitate preia experienţa participanţilor.
3. Prelucrarea situaţiei de activitate este planificată, efectuată, corectată şi evaluată tot mai mult de
către participanţi.
4. Activitatea permite participanţilor să înţeleagă realitatea cu cât mai multe sensuri.
5. Procesele de învăţare pentru prelucrarea activităţii sunt însoţite de procese de comunicare socială şi
cooperatoare.
6. Rezultatele prelucrării activităţii sunt reflectate privitor la utilizarea lor în întreprindere.
În fazele unui proiect care urmează a fi prelucrat, ne putem imagina următorul proces tipic:
Participanţii obţin o comandă de muncă complexă, raportată la practică şi
- se informează privitor la problema care urmează a fi prelucrată,
- analizează problema,
- elaborează variante de soluţionare,
- evaluează variantele de soluţionare,
- se hotărăsc pentru o variantă şi stabilesc calea de soluţionare,
- aplică concepţia de soluţionare şi o înregistrează în protocol,
- controlează, evaluează şi documentează rezultatul.
Proiectele acoperă toată ştiinţa profesională sub forma că toate aspectele de cunoştinţe sunt utilizate cu
scopul soluţionării problemei.
În afara ştiinţei concrete de specialitate, există diferite competenţe care se promovează prin prelucrarea
proiectului şi se aprofundează printr-un grad ridicat de independenţă în dezvoltare, precum
Interacţiunea grupului de învăţare:
- formarea de grupe, munca în grupuri
- faze schimbătoare, de la munca individuală la munca în grup
- învăţarea informală şi informarea reciprocă
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Autoconducere şu autoorganizarea procesului de învăţare:
- Panificarea timpului, a paşilor, a căilor, a comenzilor
- Hotărâre pentru variante, acţiuni, concepte
Competenţe care depăşesc un singur domeniu:
- flexibilitate şi capacitatea de transpunere,
- capacitatea de utilizare a informaţiei,
- creativitate la găsirea unor căi noi de soluţionare,
- conştientizarea problemei şi competenţa de soluţionare a problemei,
Ce se va lua în considerare în cazul dezvoltării orientate spre activitate?
Formarea orientată spre activitate a dezvoltării necesită atât din partea instructorului, cât şi din partea
participantului moduri noi de comportament şi competenţe. Docentul preia tot mai mult rolul
moderatorului, a consilierului, a antrenorului, în special în cazul învăţării pe şantier. Creşterea
răspunderii ambilor parteneri. Se vor lua în considerare următoarele provocări pentru pregătire:
-

Procesele active de educare şi învăţare cer forme noi de cooperare a docenţilor şi antrenorilor şi
între locaţiile individuale de învăţare. Este necesară o cooperare raportată la proiect, pentru a stabili
aranjamente de învăţare şi proiecte funcţie de conţinut şi metodă,

-

Pentru „învăţarea funcţie de proiect“ şi „învăţarea în grup“ sunt necesare măsuri de pregătire pentru
docent şi participanţi,

-

Se modifică rolul docentului. Acesta necesită experienţă pentru a prelua sarcinile moderatorului, a
consilierului sau a antrenorului,

-

Participanţii nu cunosc foarte bine aceste forme de învăţare şi şansele de învăţare care reies din
învăţarea orientată spre proiect şi grup încă nu sunt recunoscute.

Cerinţe faţă de docent şi antrenor
Docenţii şi antrenorii nu mai sunt instructorii în sensul clasic, ci devin mai degrabă „managerii“
procesului pedagogic şi partenerul participanţilor.
Formarea cu succes a seminariilor necesită,
-

o orientare spre activitate şi experienţă, şi participanţii pot învăţa activ şi orientat spre rezultat,

-

schimbarea în cadrul seminarului a elaborării independente a conţinuturilor, a exerciţiilor practice şi
a informaţiilor teoretice de fond,

-

acordarea posibilităţii participanţilor de a dezvolta concepte de seminar orientate spre acţiune şi de
a le pune în discuţie,

-

acordarea posibilităţii participanţilor de a schimba experienţe personale în cazul aplicării conceptelor
orientate spre acţiune.

2.7.1 Metode cunoscute pentru instruirea şi dezvoltarea profesională orientată spre activitate
Dezvoltarea profesională are avantajul faţă de instruire, că se poate reacţiona în practică mai flexibil şi
repede la modificările tehnice sau organizatorice. În special în cazul calificării suplimentare există acest
avantaj, şi duce la o orientare puternică spre practică.
Vezi mai jos câteva metode şi procese de formare a instruirii şi dezvoltării profesionale
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Metoda de proiect
Metoda de proiect este o metodă prin care se pot obţine capacităţi şi îndemânări în mod independent de
către cei care învaţă.
Câteva aspecte de stabilire a metodei de proiect:
•

Sunt potrivite pentru formarea legăturii între diferite domenii de instruire şi locaţii de învăţare şi
se orientează asupra unui obiect cât mai complex şi real,

•

îmbunătăţeşte colaborarea mai multor domenii de instruire, acestea fiind dependente una de
cealaltă pentru prelucrarea proiectului,

•

promovează învăţarea cooperativă şi munca în echipă în cadrul procesului de învăţare şi de
muncă,

•

promovează conceptul de răspundere a fiecărui elev în parte faţă de grup.

În cadrul muncii cu metoda de proiect se observă de multe ori cinci faze.
Faza 1:

Faza de început cu formularea proiectului ce urmează a fi prelucrat

Faza 2:

Faza de pregătire cu formarea de grupuri de muncă şi consiliere în caz de probleme

Faza 3:

Faza de planificare pentru paşii parţiali în parte şi hotărârea pentru o cale de soluţie

Faza 4:

Faza de îndeplinire cu prelucrarea proiectului şi descrierea paşilor de muncă

Faza 5:

Faza de evaluare cu controlul şi prezentarea rezultatelor

Aplicarea metodei de proiect presupune o interacţiune a profesorilor/antrenorilor din diferitele domenii
de instruire şi locaţii de învăţare. Avantajoasă este implicarea elevilor, începând de la idea de proiect
până la prezentarea rezultatelor. Astfel se promovează de la început activitatea şi motivarea celor care
învaţă, precum şi competenţele de specialitate, metodice şi sociale în unitatea lor, prin intermediul unui
produs concret şi unitar.
Aplicarea metodei de proiect este complexă în pregătire şi necesită o competenţă profesională ridicată
din partea elevului. Legătura strânsă între practică şi bazele teoretice este un avantaj al metodei de
proiect. O problemă este în schimb o stabilire diferenţiată a sarcinilor şi evaluarea sarcinilor pentru cei
care învaţă.

Aranjamentul pentru învăţare
Aranjamentul pentru învăţare este un material didactic pregătit pentru obţinerea independentă şi
orientată spre activitate a conţinuturilor complexe de instruire din partea celui care învaţă.
Unele aspecte de stabilire a aranjamentului pentru învăţare:
•

formează o situaţie de învăţare complexă din punct de vedere al conţinutului, luată dintr-un
exemplu de caz din practică sau reprezintă o cerinţă reală profesională,

•

formează situaţii de învăţare mai complexe de conţinut şi timp decât cursurile simple,

•

promovează învăţarea proprie prin intermediul unei funcţii de amplificare a îngrijirii din partea
instructorului şi prin urmare motivarea şi activitatea celor care învaţă,
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•

cer şi promovează prin intermediul complexităţii obiectului de învăţare gândirea şi acţionarea în
contexte mai mari şi sprijină formarea creativităţii celor care învaţă,

•

se orientează asupra muncii în echipă şi contribuie la dezvoltarea competenţei sociale.

În cazul muncii cu aranjamentele de învăţare se face diferenţa între aplicarea acestei metode în 3 paşi.
Faza 1:

Discuţia de introducere şi explicarea situaţiei de învăţare

Faza 2:

Conducerea procesului de învăţare şi consilierea de către instructor precum învăţarea
individuală şi munca celui care învaţă

Faza 3:

Evaluarea comună a rezultatelor

Aranjamentele de învăţare se pot aplica în toate locaţiile de învăţare şi în cursul formării şi dezvoltării
profesionale. În cazul unei cooperări intenţionate cu alte locaţii de învăţare vor avea loc discuţii, pentru a
evita sub sau supraîncărcarea celor care învaţă. În cadrul aranjamentelor de învăţare se pot elabora şi
conţinuturi noi de învăţare şi oferă posibilitatea de fixare a cunoştinţelor şi a dexterităţii pe mai multe
domenii.
Elaborarea aranjamentelor pentru învăţare este complexă în pregătire şi necesită o experienţă
profesională ridicată din partea elevului. Se presupune că cei care învaţă deţin metodele şi tehnicile
muncii psihice , precum au şi cunoştinţele necesare pentru munca cu literatura sau calculatorul în cazul
procurării şi prelucrării de informaţii, ca această metodă să poată fi eficientă.
Munca în grup
Munca în grup este forma organizată pentru învăţarea cooperativă şi munca mai multor persoane care
învaţă, după împărţirea sarcinilor, care urmăresc un scop comun de învăţare.
Unele aspecte de stabilire a muncii în grup:
•

este vorba despre grupuri de învăţare şi de muncă în cadrul proceselor de învăţare,

•

poate fi aplicată în toate locaţiile de învăţare şi pentru diferite scopuri de învăţare; astfel se pot
forma de exemplu grupuri de proiecte, grupuri de consiliere, grupuri de antrenament sau grupuri
simple de învăţare,

•

este o etapă preliminară pentru munca în grup pentru formarea muncii în cadrul întreprinderii,

•

coordonează capacităţile specifice şi îndemânarea membrilor de grup şi îi duce la îndeplinirea
sarcinilor în grup, care sunt mai importante în general decât suma serviciilor individuale.

În cazul muncii în grup se pot recunoaşte fazele de dezvoltare cunoscute pentru o echipă:
1. Faza de formare:

Membri definesc împărţirea muncii, regulile colaborării şi metodele
potrivite

2. Faza de conflict:

Între membri de grup pot apărea conflicte şi polarizarea părerilor în
cazul îndeplinirii sarcinilor

3. Faza de normare:

Se reduce rezistenţa faţă de munca în grup, apar primele norme de grup
şi începe cooperarea între ele

4. Faza de muncă:

Structura de grup s-a format şi grupul lucrează la scopul comun
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Munca în grup trebuie pregătită temeinic dacă se doreşte să aibă succes. S-a dovedit a fi eficiente
jocurile de rol sau exerciţiile comune în cadrul grupului. Prin intermediul muncii în grup se scurtează
căile de comunicare şi luarea deciziilor. Există şi pericolul să domine membri individuali de grup, iar
restul să nu aibă stimulent suficient pentru munca individuală. Succesul grupului depinde de nivelul de
comunicare în cadrul grupului şi conducerea cadrelor didactice. Acestea sunt foarte implicaţi, în calitate
de moderatori şi iniţiatori.

Instrucţia muncii
Instrucţia muncii este introducerea imediată a celui care învaţă în activitatea practică în cadrul unui
atelier sau a unei întreprinderi pe lângă instructor.
Aspecte de stabilire a instruirii în muncă:
•

se orientează funcţie de capacităţile practice în cadrul meseriei sau activităţii,

•

promovează munca independentă a celui care învaţă şi asigură succesul prin producerea unui
produs,

•

pregăteşte aplicarea cunoştinţelor tehnice obţinute din cadrul activităţii practice şi dă celui care
învaţă observaţii concrete pentru îndeplinirea comenzii de muncă.

În cazul instruirii există în general patru etape:
Etapa 1:

Explicarea sarcinii, se face cunoştinţă cu documentaţia tehnologică şi materialele, se
obţin informaţii privitor la timpul dat, parametri de calitate şi protecţia muncii

Etapa 2:

Prezentarea activităţii de muncă de către cel care învaţă, în timp mai redus, cu
observaţii privitor la probleme, etc.

Etapa 3:

Îndeplinirea independentă a activităţii de muncă de către cel care învaţă, dacă este
cazul cu instrucţiuni şi control din partea instructorului

Etapa 4:

Evaluarea comună a sarcinii şi evaluarea din partea instructorului.

Instruirea este forma principală de apropiere a celui care învaţă de activităţile profesionale. Volumul
timpului pentru instruire în caz de normare trebuie menţinut la minim. De multe ori instruirile se încarcă
cu material educativ teoretic, care nu se află în context direct cu munca care trebuie îndeplinită.
Activitatea practică trebuie să se conecteze direct la o instruire scurtă.
Instrucţiunea trebuie să devină repede o activitate independentă. Chiar dacă timpul joacă un rol, scopul
principal este îndeplinirea calitativă a muncii şi formarea dexterităţii practice în profesie.

2.8 Conceptul câmpului de învăţare
Conceptul câmpului de învăţare este format deschis şi acordă instructorilor posibilitatea unui spaţiu
mare de acţionare. Punctul de pornire este acţionarea profesională, care duce la competenţa activităţii
profesionale (competenţa profesională, competenţa socială, competenţa personală).
Descrierea „câmpului de învăţare“:
- Câmpurile de învăţare conţin scopuri de învăţare, conţinuturi de învăţare precum şi valori orientative
de timp
- Câmpurile de învăţare se orientează după sarcinile profesionale
- Câmpurile de învăţare cuprind capacităţi şi cunoştinţe care cuprind mai multe domenii
- Câmpurile de învăţare fac posibilă transmiterea şi preluarea cunoştinţelor din tehnică, ecologie,
organizare, economie
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- Câmpurile de învăţare fac posibilă dezvoltarea funcţie de situaţie a competenţelor de acţionare
- Câmpurile de învăţare fac posibilă existenţa unui spaţiu de mare de acţionare pentru formarea
profesională deschisă
- Câmpurile de învăţare necesită învăţarea individuală a mai multor domenii
Exemplu pentru formarea unui câmp de învăţare:

Câmp de învăţare: pereţii unui corp de construcţie cu o singură pânză
Tehnică de construcţie

Matematică de specialitate

Semn tehnic

- tipuri de pereţi şi sarcina lor
- cărămizi artificiale
- var de construcţie, mortar, grupuri
de mortar

- dimensiunile construcţiei în
înălţime

- izometrie
- desene de execuţie
- schiţe cu dimensiuni

- dimensiunile construcţiei în
înălţime

- necesarul de materiale de
construcţie

- legături între pereţi
- schele de muncă
- materiale izolatoare

Învăţarea conform câmpurilor de învăţare (exemplu din construcţii):

Constructia unei
case pentru o
sginură familie, cu
intrare entru
autoturisme

Lucrări de
pregătire pentru
construcţia unei
clădiri

Câmp de învăţare
1:
Organizarea unui
şantier

Câmp de învăţare
2:
Includerea şi
întemeierea unei
construcţii
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Directivele pentru învăţarea conform câmpurilor de învăţare sunt:
Privitor la practică:
Câmpurile de învăţare se orientează funcţie de procesele de muncă din întreprindere.
Orientarea spre acţiune:
Orientarea spre acţiune devine clară în special în cadrul formulării competenţelor care include mai multe
domenii şi situaţii.
Deschiderea spre formare:
Deschiderea spre formare este arătată printre altele de domeniile de conţinut mari, care se vor
concretiza la faţa locului, pentru a lua în considerare condiţiile specifice regiunii.

2.9 Dezvoltarea în domeniul construcţiilor, care cuprinde mai multe domenii
Scopul dezvoltării care cuprinde mai multe domenii constă din dezvoltarea personalului calificat privitor
la competenţa metodelor, a domeniului şi a competenţelor sociale, pentru a stăpâni mai bine procese de
construcţie complexe. Toate domeniile de conţinut a ariei curriculare iau în considerare prin urmare
aspectele de domeniu, metode şi aspectele sociale a dezvoltării competenţelor profesionale pentru
aplicarea sarcinilor pe şantier.
În centrul procesului de dezvoltare se află
- aspecte care domină ştiinţa (cunoştinţe care includ mai multe cunoştinţe de fapt şi proces din mai
multe meserii),
- aspecte care domină îndeletnicirea (obţinerea de îndeletniciri în utilizarea tehnologiilor noi, a
materialelor),
- aspecte care domină capacitatea (capacitatea de a munci în echipă, capacitatea de comunicare).
O arie curriculară poate fi formată ca fiind un concept de dezvoltare deschis, organizat conform
câmpurilor de activitate, conform specificului procesului de construcţie. Câmpurile de activitate sunt
formate modular şi iau în considerare conţinuturile legate între ele, pentru a prelucra o problemă
complexă şi unitară.
Împărţirea fiecărui câmp de acţiune în module se face deoarece cu modulul se poate cuprinde o temă
relativ unitară. Un modul acoperă toate momentele efective ale procesului de transmitere şi preluare,
precum
- scopurile de instruire concrete,
- conţinutul pentru dezvoltarea competenţei (competenţă de domeniu, metodă şi competenţa socială),
- conceptul didactic - metodic,
- organizarea procesului de învăţare pentru participant prin luarea în considerare a locaţiei de
învăţare,
- formele de asigurare a rezultatelor şi evaluarea acestora.
Formarea modulară a ariei curriculare prezintă avantajul că modulele pot fi utilizate individual şi
independent. Participantul obţine de ex. în câmpul de acţionare 1 o privire de ansamblu privitor la bazele
temei de dezvoltare. După învăţarea acestor baze se transmit în mod detaliat posibilităţile de utilizare şi
capacităţile şi îndemânările necesare în diferite etape de nivel. Pentru a obţine siguranţă în practică,
într-un alt modul se aplică cunoştinţele şi capacităţile pe şantier.
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2.9.1 Structura unui posibil model de dezvoltare pentru un cadru de conducere pe şantier (şef de
echipă)
Punctul de pornire al modelului este competenţa de acţionare al unui cadru de conducere pe şantier, la
nivelul unui şef de echipă. Competenţa oferă perceperea fără limitări a sarcinilor unui şef de echipă în
conducerea unui şantier. Ea este rezultatul obţinerii de cunoştinţe şi îndeletniciri prin experienţa
profesională şi învăţarea sistematică.
Competenţe parţiale
Competenţa unui şef de echipă poate fi împărţită în patru domenii parţiale de competenţă:
- Domeniul de competenţă „Tehnică“
- Domeniul de competenţă „Organizare“
- Domeniul de competenţă „Conducerea personalului“
- Domeniul de competenţă „Instruire“
Deoarece aceste domenii de competenţă nu apar în mod izolat în practica profesională, ci se află
întotdeauna într-o legătură specifică, trebuiesc elaborate exerciţii de situaţie raportate la practică pentru
dovedirea competenţei şefului de echipă. Pentru examenul şefului de echipă se vor întocmi sarcini care
să aibă câte un punct important diferit (deci tehnica, organizare sau conducerea personalului) şi în
acelaşi timp conţin cerinţe din aceleaşi domenii de competenţă.
Domenii de activitate şi competenţe de activitate
Fiecare din domeniile parţiale de competenţă, tehnică, organizare, personal constă din patru câmpuri de
activitate. În aceste câmpuri de activitate se pot introduce în principiu toate activităţile şi situaţiile de
acţionare a personalului de conducere a şantierului.
Domeniul de competenţă „Tehnică“ se împarte în câmpurile de activitate:
- efectuarea măsurătorilor
- utilizarea maşinilor şi a utilajelor
- aplicarea proceselor tehnice de construcţii
- asigurarea siguranţei în muncă şi protecţia mediului.
Domeniul de competenţă „Organizare“ cuprinde câmpurile de activitate:
- însoţirea planificării construcţiei
- organizarea îndeplinirii operaţiilor
- asigurarea calităţii muncii
- optimizarea relaţiei costuri-utilizare.
Domeniul de competenţă „Conducerea personalului“ cuprinde câmpurile de activitate:
- conducerea angajaţilor
- utilizarea eficientă a personalului
- implicarea în dezvoltarea personalului
- comunicarea cu persoanele implicate în construcţie.

Suma competenţelor individuale de acţionare asigură marja cunoştinţelor şi a îndemânării necesare.
Testarea în încheiere sub forma unor sarcini de situaţie complexe face posibilă integrarea domeniilor de
competenţă î n competenţe profesionale de activitate a şefului de echipă.
În timp ce domeniile de competenţă parţiale, organizare, personal şi instruire, şi câmpurile de activitate
atribuite sunt identice din principiu pentru toate branşele şi domeniile de activitate, se va face diferenţa
în cadrul domeniului de competenţă parţial „tehnică“ între varianta unei construcţii la înălţime şi varianta
construcţiei în subteran.
(Sursa: Syben, Prof. Dr. Gerhard: Dezvoltarea în construcţii, caiet 75, BIBB, Bonn 2005)
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2.9.2 Locul de muncă în calitate de locaţie de învăţare
Termenul locaţie de învăţare în cadrul instruirii şi dezvoltării se înţelege un loc în care se obţin, se
stabilesc metodic şi se organizează cunoştinţe şi capacităţi orientate spre scop, legate de conţinut
În cadrul primei instruiri profesionale, şcoala profesională, locaţia de formare şi întreprinderea sunt cele
trei locaţii de învăţare. În cazul ideal, scopul este cooperarea între locaţiile de învăţare, care în aplicarea
practică este un lucru greu de îndeplinit. Provocarea există în îmbunătăţirea locaţiilor de învăţare prin
intermediul unor concepte orientate spre activitate şi practică şi un proces continuu de comunicare între
cei implicaţi.
În forma organizării învăţării între locaţiile de învăţare pot apărea următoarele probleme:
- sistematica diferită a conţinuturilor
- neconcomitent la transmiterea conţinuturilor de învăţare
- separarea teoriei şi a practicii
- actualitatea diferită a conţinuturilor
- personal diferit cu diferite experienţa şi competenţe
Învăţarea în cadrul primei instruiri profesionale se face într-o situaţie de învăţare prestabilită, care duc la
o învăţare orientată spre scop, sistematică şi controlabilă. La dezvoltarea profesională se adaugă
diferite tipuri de învăţare, existente şi în cadrul primei instruiri profesionale. De acestea aparţin în
special învăţarea inconştientă, ce se îndeplineşte în procesul muncii sau prin intermediul contactului
social cu alte persoane sau grupuri. Prin intermediul îmbinării celui care învaţă cu munca se formează
un proces unitar de învăţare pe toată perioada vieţii în cadrul dezvoltării, şi din punct de vedere
pedagogic şi didactic.
O poziţie specială o ocupă locaţia de învăţare „Loc de muncă“, deoarece aici se poate influenţa şi
dovedi cel mai tare dezvoltarea profesională a competenţelor în activitatea practică. Locaţia de învăţare
la locul de muncă nu necesită o persoană care învaţă, în sensul obişnuit. Învăţarea nu este recunoscută
ca atare deoarece nu se poate formaliza. Învăţarea informală la locul de muncă necesită condiţii cadru
de organizare speciale la locul de muncă şi premise care să promoveze învăţarea din partea
muncitorilor şi a celor care învaţă.
Asemenea locuri de muncă ocupă un rol special, aflate în afara societăţii şi care se limitează temporar,
câmpuri de activitate care se schimbă repede şi indică o complexitate mare a activităţilor. De aceste
locaţii de muncă aparţin de ex. şantierele.
În timpul dezvoltării, partea principală a învăţării pe şantier poate avea loc prin utilizarea unor insule
mobile de muncă şi învăţare. Seminariile de la societatea de instruire completează şi sprijină acest
proces. Se utilizează în special pentru pregătirea proceselor de învăţare, preiau probleme practice care
să implice mai multe domenii în mod sistematic şi ajută la rezolvare. Prin utilizarea diferitelor locaţii de
învăţare se asigură o îmbinare strânsă între teorie şi practică şi utilizarea cunoştinţelor obţinute.
Procesele de învăţare pe şantier se pot analiza funcţie de funcţia didactică.
Acestea fac posibilă stabilirea conştientă a procesului de învăţare şi cunoaşte în acelaşi timp
posibilităţile de formare.
De funcţiile didactice aparţin
• pregătirea la procesul de învăţare,
• transmiterea şi acceptarea scopurilor prin intermediul celor care învaţă,
• munca la conţinutul de învăţat,
• preluarea, prelucrarea şi evaluarea informaţiilor,
• fixarea cunoştinţelor şi a capacităţilor obţinute,
• controlul şi evaluarea învăţării
şi multe altele.
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Funcţiile didactice în sine sunt independente de locaţia de învăţare, chiar dacă se face o diferenţiere
clară între diferitele faze ale dezvoltării competenţei profesionale.
Astfel se face diferenţa printre altele funcţie de efectul lor formator
• în cadrul primei instruiri profesionale şi a dezvoltării
• în cadrul proceselor de autoînvăţare şi a proceselor de învăţare formalizate
• în cadrul învăţării în procesul muncii şi a timpului liber.
Dacă se pun la bază funcţiile didactice ale procesului de învăţare şi se întreabă de competenţele
concrete, care se pot obţine şi întări pe şantier, rezultă o serie de aspecte.
1. Aspect: Întărirea cunoştinţelor profesionale
Şantierul ca şi loc de învăţare se utilizează în primul rând pentru fixarea cunoştinţelor profesionale în
cadrul procesului de muncă şi mai puţin obţinerii de cunoştinţe profesionale noi pentru activităţile care
implică mai multe domenii.
2. Aspect: Obţinerea de capacităţi profesionale noi
Şantierul ca şi loc de învăţare se utilizează pe lângă fixarea/utilizarea capacităţilor, şi obţinerea unor
capacităţi profesionale noi, în cadrul câmpurilor de acţionare care implică mai multe domenii.
3. Aspect: Obţinerea competenţelor de mass-media
Activităţile care cuprind mai multe activităţi necesită utilizarea perfectă a tehnologiei şi tehnicii de
informare şi comunicare. Astfel cadrele de specialitate obţin o competenţă specială de mass-media în
cadrul procesului de muncă pe şantier.

4. Aspect: Obţinerea de competenţe sociale noi
Activităţile care cuprind mai multe meserii pe şantier duc la competenţe sociale noi pentru munca în
echipă, pentru colaborarea cu clienţii şi alte cadre de specialitate pe şantier.
5. Aspect: Dezvoltarea competenţei de rezolvare a problemelor
Capacitatea de îndeplinire a activităţilor din mai multe meserii duce la o conştientizare ridicată a
problemei la cadrele de specialitate a şantierului. Se învaţă metode noi de structurare a problemei,
soluţionarea şi evaluarea problemei.
6. Aspect: Formarea unei culturi noi de învăţare şi muncă pe şantier
Măsura de dezvoltare pentru activităţile care cuprind mai multe meserii duce la obţinerea unei culturi de
învăţare şi muncă pe şantier care un efect pozitiv asupra comportamentului şi climatului de muncă.
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