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Modul 4
Forme de învăţare heterogene privitor la vârstă şi experienţa profesională şi de viaţă în cadrul îmbinării
simultane a instruirii şi a dezvoltării

Observaţii generale privitoare la modul
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 4
Despre ce este vorba în acest modul
În cadrul modului 4 participanţii învaţă să selecteze şi să utilizeze sculele, pentru a promova procesele
de învăţare şi dezvoltarea competenţei angajaţilor în întreprinderile mici şi mijlocii. Pe baza semnificaţiei
învăţării în procesul de muncă se prezintă care forme de învăţare se pot aplica în întreprindere şi care
s-au dovedit a fi bune în practică.
Întreprinderile se află în faţa provocării de a trece prin modificarea demografică şi promovarea
structurilor de învăţare şi muncă heterogene funcţie de vârstă.
Ofertele de instruire şi situaţiile de învăţare trebuiesc luate în considerare în cadrul întreprinderii atât
pentru necesarul îndeplinirii necesarului şi obişnuinţei de învăţare a angajaţilor tineri, cât şi a angajaţilor
cu experienţă.
Învăţarea comună a angajaţilor mai tineri şi mai în vârstă în cadrul procesului de muncă oferă
posibilitatea se a îmbina cunoştinţele angajaţilor mai în vârstă cu potenţialul de inovare a angajaţilor
mai tineri în cadrul procesului de învăţare. Angajaţii tineri obţin mai repede competenţe metodice
importante în cadrul procesului de învăţare comun, de care au nevoie pentru rezolvarea sarcinilor date
în întreprindere.
În echipe corespunzătoare respectiv forme de organizare şi de învăţare se pot îmbina în mod
constructiv competenţele angajaţilor mai în vârstă cu cele ale angajaţilor mai tineri. Prin învăţarea
comună a angajaţilor mai în vârstă cu cei tineri în cadrul procesului de muncă se poate dezvolta în
întreprindere o cultură de învăţare pozitivă.
În practică există o multitudine de forme de învăţare diferite. Cu combinaţia diferitelor forme de învăţare
se pot depăşi diferite provocări ale dezvoltării personalului. Se va prezenta în acest modul o selecţie
de forme de învăţare importante. Acestea sunt sugestii pentru întreprinderile mici şi mijlocii care
formează şi sprijină învăţarea angajaţilor în mod activ.
Scopuri de învăţare şi conţinutul modulului
- Promovarea şi adaptarea ofertelor de instruire şi a situaţiilor de învăţare la necesarul şi obişnuinţa de
învăţare a angajaţilor tineri cât şi a celor cu experienţă,
- Selectarea şi aplicarea diferitelor forme de învăţare, care promovează capacitatea de acţionare şi fac
posibilă reacţionarea flexibilă la necesarul pieţei,
- Informaţii privitoare la condiţiile cadru structurale şi de funcţionare necesare pentru formele de
învăţare specifice,
- Utilizarea cunoştinţelor din experienţă a angajaţilor care lucrează la întreprindere de mulţi ani şi
pentru alţi angajaţi,
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- Formarea proceselor de învăţare ca fiind o parte a unei culturi de învăţare în cadrul dezvoltării
personalului şi a organizării întreprinderii,
- Aplicarea de forme de învăţare care nu transmit exclusiv cunoştinţe explicite, cu transmit şi cunoştinţe
implicite în cadrul procesului de învăţare cooperativ.
Ce ar trebui să ştie la sfârşit participanţii/cei care învaţă
Participanţii deţin cunoştinţe şi capacităţi:
- privitoare la formarea procesului de învăţare ca parte a culturii de învăţare a întreprinderii în cadrul
dezvoltării personalului şi a organizării,
- privitor la semnificaţia învăţării în cadrul procesului de muncă şi aplicarea formelor de învăţare care
sau dovedit a fi eficiente în întreprindere,
- privitor la adaptarea ofertelor de instruire şi a formelor de organizare la necesarul şi obişnuinţa de
învăţare atât a angajaţilor tineri cât şi a celor cu experienţă,
- privitor la selectarea şi aplicarea formelor de învăţare, pentru promovarea proceselor de învăţare şi
dezvoltarea competenţelor angajaţilor în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii,
- privitor la aplicarea formelor de învăţare care promovează atât capacitatea de acţionare a
întreprinderii, impulsurile inovatoare şi flexibilitatea funcţie de necesarul clienţilor şi a pieţei,
- privitor la condiţiile cadru structurale şi a întreprinderii necesare pentru formele de învăţare specifice,
- pentru dezvoltarea unei culturi de învăţare în întreprindere prin intermediul învăţării comune a
angajaţilor tineri şi mai în vârstă în cadrul procesului de muncă.
Cerinţe faţă de procesul de autoînvăţare
Participanţii elaborează în acest modul în mod independent o formă de învăţare cu raport asupra
practicii şi prezintă această propunere grupului de învăţare.
Observaţii metodice generale pentru însoţitori
- Instruirea se face în cadrul unor seminarii cu prezenţă obligatorie şi pregătirea de materiale de
prezenţă pe platforma de învăţare online.
- În cadrul seminarelor de prezenţă se va organiza în special munca în grup.
- Se prezintă sarcinile de învăţare şi muncă a participanţilor.
II. Conţinuturi precum şi sarcini de practică
Conţinut
4.1
Forma de învăţare
4.2
Forma de învăţare
4.3
Forma de învăţare
4.4
Forma de învăţare
4.5
Forma de învăţare
4.6
Forma de învăţare
4.7
Forma de învăţare
4.8
Forma de învăţare
4.9
Forma de învăţare
4.10 Forma de învăţare
4.11 Forma de învăţare
4.12 Forma de învăţare
4.13 Forma de învăţare
4.14 Forma de învăţare
4.15 Forma de învăţare
4.16 Forma de învăţare

tandem de învăţare JUNIOR-SENIOR
INSULĂ DE ÎNVĂŢARE
COACHING
GRUP DE ÎNVĂŢARE – Integrarea angajaţilor care au migrat
METODA DE PROIECT
CERC DE CALITATE
JOB-ROTATION
PARTENERIAT
PARTENERIAT PENTRU ÎNVĂŢARE – tineret cu dezavantaj în învăţare
MENTORING
echipa CREATIVĂ
MUNCA ÎN GRUP
BLENDED LEARNING – competenţă de mass - media
Echipa de INOVATORI
REŢEA DE CUNOŞTINŢE informală
CONFERINŢĂ CU CLIENŢII

Exerciţii de practică
Participanţii elaborează în acest modul individual o formă de învăţare cu raportare la practică şi prezintă
propunerea în faţa grupului de învăţare.

VETwin-winModel

Modul 4

-3-

4.1

Forma de învăţare tandem de învăţare JUNIOR-SENIOR

Descriere pe scurt

Angajaţii mai vechi deţin cunoştinţe vaste datorită experienţei – tinerii deţin
cunoştinţe actuale de tehnologie. Este necesar un transfer de cunoştinţe.
Această formă de învăţare are loc direct în procesul de muncă.
Este vorba despre un concept de învăţare între angajaţii mai vechi şi cei noi
pentru transfer şi asigurarea cunoştinţelor în întreprindere, precum şi pentru
dezvoltarea continuă. Prin tandemul de învăţare format din angajaţi mai vechi
şi mai tineri, se asigură transmiterea cunoştinţelor şi a experienţei asupra
următoarelor generaţii respectiv se completează cunoştinţele actuale ale
angajaţilor mai tineri şi a celor mai în vârstă. Învăţarea şi calificarea în
tandem se face în cadrul unei întreprinderi în faze, moderat prin intermediul
unui antrenor extern, care este şi mentorul pentru fazele de învăţare
independentă.

Scop

- Menţinerea capacităţii angajaţilor mai în vârstă prin calificări suplimentare
inovatoare şi acordarea de sarcini noi în întreprindere,
- Îmbunătăţirea capacităţii de angajare a angajaţilor mai tineri prin învăţarea
împreună cu persoanele cu experienţă şi transfer direct de Know-how,
- Obţinerea cunoştinţelor de specialitate şi experienţă în întreprindere şi
formarea unei obligaţii a angajaţilor tineri pentru evitarea apariţiei deficitului
de cadre de specialitate.
Grup ţintă:
Parteneri de învăţare aleşi funcţie de munca de îndeplinit şi a sarcinilor.
Alegerea partenerilor în tandem se face primar prin intermediul planificării
strategice a personalului. Importante sunt competenţele speciale şi potenţiale
ale angajaţilor privitor la sarcinile obţinute şi răspunderea pe viitor.

Conţinut / desfăşurare

- Transfer de cunoştinţe între persoane în vârstă-tineret şi tineret - persoane
în vârstă
- Pregătirea cunoştinţelor obţinute din experienţă este posibilă dacă se
documentează procesul
- Învăţare şi calificare în tandem,
- moderat pe faze printr-un antrenor străin, care este în acelaşi timp mentor
pentru fazele de autoînvăţare.
Desfăşurare:
- Alegerea partenerilor de învăţare
- Concretizarea sarcinilor
- Start cu analiza sarcinilor şi a cerinţelor
- Formularea de exerciţii de învăţare
- Alegerea metodei
- Realizarea sarcinilor de învăţare

Metodică
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Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

- Stabilire/votarea potrivirii metodei pentru întreprindere şi angajaţii implicaţi,
- Stabilirea necesarului de instruire,
- Definirea sarcinilor de învăţare, training, instruire în tandem, împărţirea de
roluri,
- Definirea unor scopuri de învăţare pentru perechea în tandem,
- Prelucrarea sarcinii de învăţare,
- Coaching în însoţire.
Aplicarea depinde în mare măsură de modul în care se sprijină forma de
învăţare de către conducerea întreprinderii. Tocmai în întreprinderile asupra
cărora presiunea pieţei este mare se dovedeşte acest sprijin ca fiind neapărat
necesar.
Necesar de timp pentru îndeplinirea regulată: minim 6 luni
Cehia succesului acestui proiect este pregătirea detaliată şi sistematică şi
planificarea tandemului.
Mijloace ajutătoare recomandate / metode: matricea sarcinilor

Rezultat / Beneficiu

Competenţe specifice generaţiilor şi experienţa se predau, se schimbă prin
transfer de cunoştinţe şi se obţin pentru întreprindere ca fiind un factor de
concurenţă. Asigurarea capacităţii de angajare a celor mai în vârstă şi în
acelaşi timp dezvoltarea competenţei angajaţilor mai tineri.
Beneficiul angajaţilor implicaţi:
Pentru angajaţii care se doresc a fi păstraţi în cadrul întreprinderii, proiectul
de învăţare va fi considerat în special un mijloc de asigurare a locului de
muncă.

Riscuri, bariere şi
obstacole

Beneficiul pentru întreprindere:
Know-how-ul în întreprindere poate fi menţinut şi ulterior respectiv se poate
distribui asupra mai multor angajaţi.
Dezvoltarea unui asemenea concept se poate realiza greu în cadrul unei
întreprinderi de producţie asupra căreia piaţa face o presiune mare şi asupra
capacităţilor existente.
Efortul depus înainte de începerea proiectului este mare: analiza activităţilor
şi întocmirea unei matrice detaliate cu sarcini necesită multă muncă şi timp
Factori care promovează aplicarea:
Schimbul de generaţi în întreprindere este necesar şi este planificat pe
perioadă medie şi lungă (instruirea celor tineri de către cei mai în vârstă).
Factori care inhibă aplicarea:
Transmiterea experienţei de către persoanele mai în vârstă este privită de
multe ori în mod sceptic (se transmite sentimentul că nu mai este nevoie de
persoana mai în vârstă).
Sunt necesare discuţii personale şi prezentarea de perspective pentru cei mai
în vârstă.
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4.2

Forma de învăţare INSULĂ DE ÎNVĂŢARE

Descriere pe scurt

Insulele de învăţare sunt domenii separate de proiect (de ex. Meeting-Points,
spaţii cu scaune în hale de producţie, încăperi pentru seminarii şi altele), care
se vor pune la dispoziţie echipelor ca spaţii de învăţare.
Premisa de bază pentru formarea unor insule de învăţare este apropierea
faţă de locul de muncă.

Scop

Insulele pentru învăţare oferă posibilitatea de a prelucra sarcinile şi a
soluţiona problemele, care nu pot fi soluţionate în cadrul proceselor reale de
muncă, dar se referă la îndeplinirea sarcinilor.

Conţinut

Necesarul de învăţare, organizarea şi strategiile de soluţionare a problemelor
se stabilesc pe răspundere proprie de către fiecare grup de învăţare în parte.
Conţinuturi pentru învăţat:
- competenţe de specialitate,
- competenţe metodice (moderarea de discuţii, prezentări),
- competenţe personale (obţinerea de calităţi de conducere),
- competenţe sociale (colaborarea în grupuri).

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Rezultat / Beneficiu

Premise:
- conceptele care se aplică trebuie să se formeze din întreprinderi,
- organizarea de condiţii de învăţare pentru învăţarea autoorganizată,
- se vor pune la dispoziţie diferite materiale de învăţare ca de exemplu
manuale, software, acces la internet, flipchart şi altele.
Insulele de învăţare sunt potrivite pentru societăţile cu diferite echipe de
muncă formate din angajaţi de specialitate mai tineri cu ştiinţe actuale de
specialitate şi angajaţi mai vechi cu cunoştinţe temeinice de practică.
Insulele pentru învăţare se pot combina bine cu toate formele de învăţare
individuală, deoarece insulele de învăţare pot fi utilizate de către angajaţii
individuali.

Riscuri, bariere şi
obstacole

4.3

Forma de învăţare COACHING

Descriere pe scurt

Societăţile se află în faţa provocării de a îmbina angajaţii tineri şi cei mai
vechi pe cât posibil prin intermediul unei planificări de instruire şi dezvoltare
în întreprindere, pentru a putea rămâne şi pe viitor capabil de a face faţă la
concurenţa de pe piaţă.
O metodă potrivită este antrenarea angajaţilor.
Angajaţii cu experienţă profesională stabilesc pentru întreprindere deja
premise importante pentru a putea implica alţi colegi sau colegi noi în munca
concretă în cadrul întreprinderii. Coaching este prin urmare o metodă de a
califica angajaţii în întreprindere.
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Scop

Scopul coaching-ului este de ajuta grupurile sau angajaţi individuali motivaţi
să soluţioneze problemele întreprinderii în interes propriu şi în avantajul
întreprinderii, şi să dezvolte astfel competenţele profesionale.
Angajaţilor li se oferă ajutor şi sprijin la formarea competenţelor proprii şi
comportamentul de soluţionare a problemelor prin intermediul unor sarcini
concrete sau pentru dezvoltarea competenţelor de conducere.

Conţinut/desfăşurare

Conţinutul coaching-ului poate fi variat şi depinde de condiţiile întreprinderii.
Sarcini tipice sunt de exemplu:
- Obişnuirea cu munca la un nou loc de muncă,
- Pregătirea pentru o sarcină nouă de conducere în întreprindere,
- Dezvoltarea unui nou concept de asigurare a calităţii,
- Îmbunătăţirea unui produs sau al unui proces în întreprindere,
- Obişnuirea cu munca al unui alt angajat,
- Preluarea instruirii unui ucenic,
- Pregătirea pentru moderarea unui cerc de calitate.

Metodică

Coaching face diferenţa clară între o instrucţiune de muncă sau un cerc de
calitate, deoarece în acest caz gradul răspunderii proprii este mai mare şi
măsura durează mai mult.
Pentru aplicarea metodei se vor lua în considerare două aspecte importante:
Instruirea şi dezvoltarea se va raporta neapărat la practică şi la un loc de
muncă concret respectiv o sarcină de muncă.
Participanţii sunt angajaţi tineri şi motivaţi şi angajaţi cu experienţă
profesională şi de viaţă îndelungată.
Ca şi metodă se poate utiliza procesul cunoscut pentru găsirea şi precizarea
problemei, structurarea şi rezolvarea problemei. Antrenorul preia tot mai
puternic rolul unui moderator.

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Faţă de antrenorii interni există cerinţe suplimentare, care rezultă din ierarhia
întreprinderii. Conflicte pot apărea întotdeauna atunci când filosofia
întreprinderii nu corespunde cu principiile proprii de specialitate sau
economice ale antrenorului.
Antrenorii externi au avantajul de a vedea şi a evalua procesul de dezvoltare
din exterior, fără a fi integrat în proces. Pe de altă parte nici nu pot influenţa
procesul imediat, preluând o răspundere redusă.
Premise:
Există câteva cerinţe de îndeplinit din partea grupului sau a angajaţilor.
Trebuie să
- foarte motivaţi, activi şi să dorească să înveţe,
- se ofere o perspectivă a întreprinderii,
- deţină capacităţi de autoorganizare a muncii,
- fi învăţat să conducă procese de autoînvăţare,
- se încadreze în grupuri,
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- recunoască procesele de modificare şi să dorească să contribuie la
soluţionare.
Rezultat / Beneficiu

Riscuri,
bariere
obstacole

4.4

Fiecare control al rezultatului constă din stabilirea obiectivă a rezultatelor şi a
unei evaluări ulterioare. Se vor implica toate persoanele care fac parte din
coaching şi se vor analiza modificările apărute.
Antrenorul trebuie să se asigure de faptul că fiecare angajat sau fiecare
membru a grupului prezintă poziţii proprii şi trage concluzii proprii din
antrenament în avantaj propriu şi cel al întreprinderii.
şi

Dezavantaje posibile prin jobrotation:
- posibilă supraîncărcare,
- pregătire redusă datorită faptului că există o teamă faţă de modificări,
- necesar crescut de timp şi organizare.

Forma de învăţare GRUP DE ÎNVĂŢARE – Integrarea angajaţilor care au migrat

Descriere pe scurt

Integrarea de angajaţi noi recrutaţi care au migrat, sub forma unei faze de
instruire de către angajaţi cu experienţă a întreprinderii. Alegerea diferitelor
componente de calificare, activitate de practică precum şi răspunderea la
toate întrebările de specialitate şi personale. Conceptul este pe de o parte
format pentru condiţiile de pornire specifice a unui migrant şi porneşte pe de
altă parte de la necesarul concret de forţă de muncă în întreprinderi.

Scop

Profilele de competenţă a angajaţilor noi, care nu se potrivesc foarte bine
necesită oferte de învăţare şi instruire specifice întreprinderii, de ex. a grupei
de învăţare, pentru o calificare rapidă, raportată la activitate.
Scopul important este de a forma capacitatea participanţilor grupului de
învăţare de a prelua diferite sarcini în cadrul întreprinderii. Un grup de
învăţare poate forma procesele de învăţare necesare în mod mai eficient şi
poate utiliza mai bine potenţialul de cunoaştere şi învăţare a angajaţilor mai
tineri sau mai în vârstă care au migrat.
Grupul ţintă:
În special angajaţi noi şi migranţi care sunt noi în domeniu.

Conţinut/desfăşurare

Iniţial se stabileşte cu ajutorul mentorului (muncitor de specialitate cu
experienţă şi competenţă de instruire) învăţarea activatoare, adică „învăţarea
învăţării“, antrenate şi tipul de învăţare a fiecărui participant în parte. Pe
această bază se dezvoltă strategii individuale ale învăţării. Baza este
schimbul diferitelor piese de calificare şi a activităţii de practică precum şi
răspunderea la toate întrebările de specialitate şi personale.
În centru se află învăţarea comună, orientată spre dialog, activatoare şi
obţinerea de competenţe de specialitate a grupului.

Metodică
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Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Premise:
Timp suficient de pregătire pentru mentor. Acesta ar trebui să aibă cunoştinţe
suficient de vaste privitoare la metode pentru stabilirea tipului de învăţare şi
aplicarea strategiilor de învăţare în cadrul unui grup.
Necesar de timp: mare
Conţinuturile de învăţare trebuie să fie actuale şi să prezinte o relevanţă
ridicată pentru munca zilnică a participanţilor.

Rezultat / Beneficiu

Beneficiul angajaţilor implicaţi:
Din transmiterea competenţei de specialitate rezultă un beneficiu individual
mare şi întărirea încrederii în sine a participanţilor. Ambele au un efect pozitiv
asupra capacităţii de angajare.
Beneficiul pentru întreprindere:
Procesele de învăţare sunt structurate şi eficiente, crescând capacitatea de
ocupare a angajaţilor în mod clar. În plus se poate îmbunătăţi transferul de
cunoştinţe şi colaborarea între fiecare domeniu în parte.

Riscuri, bariere şi
obstacole

4.5

Un grup de învăţare nu ar trebui să conţină mai puţini angajaţi de şase şi mai
mulţi decât zece. Se va avea grijă de asemenea ca chimia dintre persoane să
fie corespunzătoare şi să nu participe persoane din diferite nivele de ierarhie.

Forma de învăţare METODA DE PROIECT

Descriere pe scurt

Aspecte de stabilire a
metodei

Metoda de proiect este o metodă prin care se pot obţine capacităţi şi
îndeletniciri unitare în mod independent de către cei care învaţă.
Unele aspecte de stabilire a metodei de proiect:
- este potrivită pentru îmbinarea diferitelor domenii şi locaţii de învăţare şi se
orientează funcţie de un obiect cât mai complex şi mai real,
- îmbunătăţeşte colaborarea integratoare a diferitelor domenii de învăţare,
- promovează învăţarea prin cooperare şi munca în echipă în cadrul
procesului de învăţare şi muncă,
- promovează răspunderea fiecărei persoane în parte şi oferă fiecărei
persoane şansa de a-şi stabili capacitatea de muncă în comparaţie cu alţii.

Conţinut/desfăşurare

VETwin-winModel

În cadrul muncii la metoda de proiect se observă de multe ori şi conform
experienţei existenţa a cinci faze.
Faza 1:

Faza de începere cu formularea proiectului care urmează
a fi prelucrat

Faza 2:

Faza de pregătire cu formarea de grupuri de muncă şi
consilierea în cazul existenţei unor probleme
Modul 4
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Metodică

Faza 4:

Faza de îndeplinire cu prelucrarea proiectului şi
descrierea paşilor de lucru

Faza 5:

Faza de evaluare cu controlul şi prezentarea rezultatelor.

Aplicarea metodei de proiect presupune colaborarea între antrenor/mentor şi
spaţiile de învăţare.
Avantajoasă este implicarea celor care învaţă, din momentul ideii de proiect
până la prezentarea rezultatelor. Altfel se formează activitatea şi motivarea
celui care învaţă de la început, precum şi competenţele de specialitate,
metodice şi sociale în unitatea lor pe baza unui produs concret şi unitar.
Aplicarea metodei de proiect necesită o pregătire amplă şi o competenţă
profesională mare din partea instructorilor.

Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Rezultat / Beneficiu

4.6

Faza de planificare pentru paşi individuali şi hotărârea
privitoare la o cale de soluţionare

- transmiterea de competenţe de specialitate, metode şi competenţe sociale
- discuţii de grup

Organizare

Riscuri,
bariere
obstacole

Faza 3:

Legătura strânsă între practică şi bazele de specialitate reprezintă avantajul
metodei de proiect.
şi

O problemă este stabilirea diferenţiată a îndeplinirii şi evaluării muncii
participanţilor.

Forma de învăţare CERC DE CALITATE

Descriere pe scurt

Calificarea în cadrul întreprinderii a angajaţilor se efectuează de multe ori prin
contacte informale cu alţi angajaţi şi privitor la "Autocalificarea prin
cooperare", adică prin faptul că angajaţii se formează şi se sprijină
profesional reciproc prin muncă.
Pentru o calificare internă orientată spre un scop anume, este potrivit în
special cercul de calitate.
Cercurile de calitate sunt grupuri de muncă a angajaţilor din întreprindere,
care de multe ori preiau în mod benevol problemele întreprinderii, le discută,
elaborează propuneri de soluţionare şi fac modificările necesare conform
posibilităţilor.

Scop

Cercurile de calitate au două scopuri importante:
1. Îmbunătăţirea capacităţii de muncă în întreprindere
2. Îmbunătăţirea calităţii de viaţă la locul de muncă

Conţinut

Teme pentru cercul de calitate
- Îndepărtarea factorilor care reduc capacitatea de muncă,
- îmbunătăţirea mediului de muncă,
- asigurarea calităţii rezultatelor muncii,
- scăderea necesarului de material şi energie,
- luarea în considerare a mediului, a muncii şi a protecţiei faţă de incendii.

VETwin-winModel

Modul 4

- 10 -

Metodică

Metoda de desfăşurare:
- Moderatorul explică problema
- Dacă este cazul se formează grupuri de muncă
- Membrii cumulează idei
- Se reţin propunerile
- Propunerile se structurează şi se rezumă
- Participanţii la consiliere au încă o dată posibilitatea de a face corectări şi
completări
- Se evaluează propunerile privitor la utilizare şi practicabilitate
- Propuneri de decizie se formulează şi se reţin împreună
Fluxul şi organizarea cercului de calitate:
- o dată pe lună şi maxim 1,5 ore
- în afara locului de muncă, într-o încăpere separată

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Există următoarele cerinţe faţă de membrii cercului de calitate:
- trebuie să participe de bună voie la consiliere,
- trebuie să recunoască probleme la locul de muncă şi în întreprindere,
analizează punctele slabe, dezvoltă şi prezintă soluţii,
- trebuie să fie specialişti în domeniul lor şi
- şi toleranţi, cu capacitate de critică.
Reguli:
- participare benevolă
- mărimea unui grup: 6 până la 8 angajaţi
- conducere: supraveghetor / maistru / şef de echipă

Rezultat / Beneficiu

Rezultatul consilierii în cercul de calitate se transmite directorului/şefului.
Se propun şi se motivează variante de hotărâre.

Riscuri,
bariere
obstacole

4.7

şi

Forma de învăţare JOB-ROTATION

Descriere pe scurt

Prin Job-Rotation se denumeşte un schimb sistematic de loc de muncă
respectiv de sarcini a angajaţilor în întreprindere. Job-Rotation prezintă o
posibilitate bună de a combina măsurile de instruire pentru ucenici /
practicanţi cu măsuri de dezvoltare a angajaţilor cu experienţă şi specialişti
mai în vârstă.

Scop

Jobrotation se utilizează pentru obţinerea de capacităţi noi, cunoaşterea
contextelor care cuprind diferite domenii, precum şi promovarea
competenţelor sociale. Întreprinderea profită de Job-Rotation printr-o
flexibilitate crescută în utilizarea angajaţilor, realizarea măsurilor de
dezvoltare pentru angajaţi pentru preluarea de sarcini de muncă noi. Există în
continuare posibilitatea extinsă de a înlocui un angajat într-o perioadă scurtă.
Jobrotation prezintă o formă a organizării muncii.

VETwin-winModel
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Conţinut/desfăşurare

Dacă o întreprindere doreşte să-şi instruiască personalul, obţine pentru
perioada de dezvoltare un „înlocuitor“. Acesta se poate recruta din cercul de
personal, muncitori de specialitate tineri sau şomeri.
“Înlocuitorul“ este obişnuit întâi cu munca concretă, înainte de a prelua
activitatea. Numai după ce acest proces este încheiat cu succes, angajatul
poate merge la dezvoltarea profesională.
Această formă este o posibilitate bună de a pregăti angajaţii prin dezvoltare la
o funcţie/activitate nouă, fără să existe probleme pentru locul de muncă
vechi. „Înlocuitorul“ are posibilitatea, în condiţii realiste, prin dovedirea
dezvoltării competenţei posibilitatea de a dovedi că este capabil să preia pe
termen lung sarcinile şi activităţile la acest loc de muncă.
Privitor al verificarea sarcinilor îndeplinite, jobrotation este mai apropiat de
realitate decât orice practică, în cadrul căreia de multe ori nu se verifică
sarcinile îndeplinite. Prin intermediul dezvoltării întreprinderea creşte
capacitatea de a face faţă la concurenţă şi asigură locurile de muncă
existente.

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

- Instruire la locul de muncă
- Măsuri de dezvoltare profesională (Workshop-uri, module)
Premise:
În cadrul jobrotation este necesar personal mai calificat decât în cazul muncii
individuale. Acest lucru face munca mai interesantă şi poate creşte
identificarea cu conţinutul de muncă şi cu scopurile acesteia.
Timp necesar: necesar de timp şi organizatoric mai mare
Grup ţintă:
în special ucenici, angajaţi noi, angajaţi cu perspectiva de dezvoltare

Rezultat / Beneficiu

Avantajele şi dezavantajele jobrotation depind mult de formarea concretă a
sistemului.
Avantaje pentru angajaţi:
- Creşterea propriei flexibilităţi şi mobilităţi,
- Creşterea competenţei şi a capacităţilor proprii (de specialitate şi social)
- Îmbunătăţirea şanselor de creştere,
- Munca alternantă,
- Cunoaşterea contextului între domenii.
Avantajele întreprinderii:
- Productivitate mărită,
- Reducerea egoismului de domeniu,
- Creşterea flexibilităţii angajaţilor,
- Creşterea motivării angajaţilor prin provocări noi,
- Promovarea gândirii şi a acţionării.

VETwin-winModel
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Riscuri, bariere şi
obstacole

4.8

Posibile dezavantaje ale jobrotation:
- Posibilă supraîncărcare,
- pregătire scăzută datorită temerii faţă de modificări,
- necesar de timp şi organizatoric crescut.

Forma de învăţare PARTENERIAT

Descriere pe scurt

Parteneriatul este o formă de sprijin colegial „la acelaşi nivel“ pentru angajaţi
noi într-un domeniu de muncă nou. Parteneriatul ar trebui să dureze o
perioadă de 3 până la 4 luni funcţie de necesar. Partenerul este o persoană
de încredere într-un domeniu nou care dă siguranţă şi sprijin şi promovează
colaborarea colegială. Este primul partener de discuţie respectiv consilier şi
caută căi de soluţionare pentru probleme şi transmite ideile necesare.

Scop

Parteneriatul este o metodă de a transmite metode, cunoştinţe şi experienţa.
Se poate utiliza pentru a înlesni angajaţilor tineri începerea activităţii,
preluarea unei sarcini speciale sau schimbul într-un domeniu nou.
Grupul ţintă:
Toţi membri tineri şi noi aflaţi într-o funcţie nouă respectiv un domeniu nou.

Conţinut/desfăşurare

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Direcţiunea respectiv şeful departamentului stabilesc în primul pas care
angajat este potrivit pentru a obţine un partener şi apoi se discută direct cu
persoana respectivă. Parteneriatul se bazează pe bunăvoinţă şi acordul
ambilor parteneri. În cadrul unei discuţii preliminare şeful transmite
partenerilor sarcinile şi scopul parteneriatului. În încheierea are loc o discuţie
de evaluare pentru a obţine un feedback la proces.
- Transmiterea de competenţă a metodei pentru partener
- Discuţii individuale confidenţiale
Premise:
Pregătirea angajaţilor, de a funcţiona în calitate de partener, deoarece
parteneriatul nu poate fi ordonat datorită relaţiei de confidenţialitate dorită.
Necesar de timp:
Nu există un necesar suplimentar, deoarece parteneriatul are loc în cadrul
orelor de muncă reglementare.
Recomandări pentru procesul de introducere/aplicare:
Conducerea prin intermediul nivelului de management în domeniile de
activitate corespunzătoare.

Rezultat / Beneficiu

VETwin-winModel

Beneficiul pentru angajaţii implicaţi:
Angajatul se poate adresa unei persoane de încredere şi obţine siguranţă
socială şi profesională pentru sarcina sa respectiv domeniul său nou de
activitate.

Modul 4
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Beneficiul pentru întreprindere:
Integrarea colegilor noi în echipe se face fără probleme şi perioada de
acomodare cu munca este utilizată în mod eficient. Se degrevează nivelul de
management.
Riscuri, bariere şi
obstacole

Lipsa pregătirii colegilor de a prelua un partener.
Menţinerea relaţiei de încredere în cazul unui asemenea parteneriat este o
bază principală. „Chimia“ între parteneri trebuie să fie existentă pentru
succes. Deoarece parteneriatul de regulă nu poate fi aplicat de la început, un
parteneriat care să funcţioneze nu poate fi estimat întotdeauna de la început.

4.9

Forma de învăţare PARTENERIAT PENTRU ÎNVĂŢARE

Descriere pe scurt

Scop

Conţinut/desfăşurare

În cadrul parteneriatului elevii/ucenicii fac cunoştinţă cu diferite materii tip de
o perioadă mai lungă. În cadrul acestei relaţii intensive se implică de
exemplu angajaţii din întreprindere prin intermediul unor teme de predare
sau materii, elevii şcolii profesionale şi ucenicii vizitează întreprinderea.
Tineretul şi viitorii angajaţi de specialitate obţin prin parteneriatul pentru
învăţare posibilitatea de a cunoaşte întreprinderea prin contacte regulate.
Sunt pregătiţi pentru economie în general şi privitor la şansa profesională în
cadrul întreprinderii de parteneriat în special.
Formarea unui parteneriat este un proces format din mai multe etape,
moderat, la sfârşitul căruia se încheie un acord de cooperare în scris. Se
reţin date cadru şi măsuri concrete a colaborării.
Parteneriatele de învăţare de multe ori depăşesc stadiul de contact la
întâmplare şi se dezvoltă o formă sistematică de colaborare.
Faza de formare:
Vizitarea întreprinderii, managementul cooperării, acorduri de cooperare
Faza de aplicare:
Aplicarea măsurilor, organizarea fluxului, evaluare
Mainstreaming:
Existenţa pe termen lung a parteneriatului, reţele de cooperare în regiune

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

VETwin-winModel

- Workshop
- Discuţii moderate de cooperare
- Metode didactice
Factori promovatori:
- motivare mare pentru colaborare în cadrul şcolilor profesionale din regiune,
- parteneri regionali deschişi (de ex. asociaţia de antreprenori, camera de
meşteşuguri, asociaţii ale angajatorilor),
- condiţii cadru ale politicii ţării.
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Rezultat / Beneficiu

Întreprinderile au prin intermediul parteneriatului de învăţare posibilitatea de a
se prezenta în calitate de viitor angajator. Astfel creşte acceptarea
întreprinderii şi domeniile profesionale la tineret şi nu în ultimul rând un efect
pozitiv asupra domeniului public. Colaborarea pe termen lung este un
instrument de succes a asigurării noilor angajaţi.
În cadrul reţelei de cooperare întreprinderile îşi dezvoltă contactele tot mai
mult şi pot forma o reţea în această regiune.
Cadrele didactice obţin prin îmbinarea mai bună a teoriei cu practica o
creştere a motivaţiei la tineret, de a căror idei întreprinderile pot profita.

Riscuri, bariere şi
obstacole

4.10

- lipsa sau inexistenţa profilului de formare profesională în cadrul şcolilor
profesionale
- dorinţă redusă a întreprinderilor de a colabora

Forma de învăţare MENTORING

Descriere pe scurt

În cazul acestei forme de învăţare, angajaţii cu experienţă însoţesc angajaţii
mai tineri, de regulă începători. Se doreşte obţinerea de sprijin şi ajutor în
cadrul Mentoring-ului pentru trecerea de la formarea profesională în viaţa
profesională. Montorii cu experienţă reprezintă pentru angajaţii tineri parteneri
de discuţie de încredere pentru o perioadă de timp stabilită şi îi însoţesc în
cadrul dezvoltării personale şi profesionale.

Scop

- se sprijină schimbul bilateral de cunoştinţe şi experienţă între generaţii,
- se utilizează potenţialul tineretului, se califică şi se implică repede în
procesul de muncă,
- menţinerea şi dezvoltarea Know-how-ului angajaţilor mai în vârstă,
- cultura pentru stima reciprocă şi promovarea unui climat deschis în cadrul
întreprinderii,
- dezvoltarea unei culturi pozitive a întreprinderii
- promovarea flexibilităţii şi identificarea întreprinderii,
- formarea unor condiţii cadru la locul de muncă,
- cultura pozitivă de conducere în întreprindere.

Conţinut/desfăşurare

Promovarea dezvoltării competenţei, în special a competenţelor sociale şi de
specialitate.
Prin intermediul modificării pozitive sau negative a fiecărui angajat în parte,
se poate măsura dezvoltarea competenţei.
- Stabilirea şi definirea scopurilor de învăţare,
- Planificarea procesului comun de învăţare,
- Aplicarea măsurilor de corectare,
- Evaluarea independentă de către participanţi.

Metodică

VETwin-winModel

Workshop tipuri de învăţare / strategii de învăţare,
Workshop cu experţi pentru învăţarea experienţei,
Workshop pentru instrumente a stabilirii competenţei / monitoring pentru
stabilirea necesarului de dezvoltare
Workshop pentru învăţarea independentă.
Modul 4
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Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Rezultat / Beneficiu

-

Implicarea cadrelor de conducere,
Pregătirea, sprijinirea şi însoţirea mentorului,
Însoţirea mentorului prin dezvoltarea de personal,
Mentor cu cunoştinţe privitoare la metode pentru purtarea discuţiilor şi a
proceselor de reflecţie,
- Măsuri de sprijin: antrenarea mentorilor.

Beneficiul pentru angajaţii implicaţi:
- tineretul profită de experienţă şi reţeaua de mentori,
- schimb comunicativ bun între persoanele tinere şi cele mai în vârstă.
Procesul interactiv conţine o discuţie regulată şi face posibil ca persoanele
mai în vârstă să stabilească şi să-şi extindă cunoştinţele, astfel încât atât
persoanele tinere cât şi cei mai în vârstă dezvoltă competenţe în cadrul
procesului de mentoring.
Dezvoltarea şi desfăşurarea capacităţilor se face la locul de muncă în cadrul
programului de muncă şi cele învăţate au o relaţie strânsă cu practica.
Persoanele tinere se promovează în mod sistematic şi continuu în momentul
începerii profesiei.
Beneficiul pentru întreprindere:
- Se transferă competenţele existente,
- Angajaţii tineri sunt implicaţi în muncă,
- Creşte probabilitatea învăţării rapide,
- Se iau în considerare şi se utilizează competenţele angajaţilor mai vechi,
- Promovarea climatului în întreprindere.

Riscuri, bariere şi
obstacole

4.11

Necesar de timp crescut.
Caractere diferite între partenerii de învăţare şi o pregătire care nu este
suficientă pentru transmiterea de experienţe.
Pregătirea şi motivarea unor angajaţi pot scădea în cadrul mentoring-ului.
Este necesar mult timp, ceea ce cauzează probleme la integrarea în viaţa de
zi cu zi la locul de muncă.
Stabilirea timpului poate fi îngreunat prin presiunea economică a activităţii şi
a producţiei.

Forma de învăţare echipa CREATIVĂ

Descriere pe scurt

VETwin-winModel

Forma de învăţământ în care se întâlnesc de ex. ucenici, muncitori de
specialitate/angajaţi tineri şi mai în vârstă, pentru a gândi în mod creativ
întrebări ale întreprinderii, se dezvoltă idei şi viziuni noi (Brainstorming).
O echipă creativă se utilizează pentru mărirea perspectivei managementului /
directorul domeniul de afaceri şi foloseşte sinergia proceselor creative într-un
grup de oameni.
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Scop

Scopul unei echipe creative este gândirea în mod creativ a direcţiilor de
dezvoltare a întreprinderii, dezvoltarea de viziuni, precum şi un schimb de idei
între angajaţii în vârstă şi cei tineri, pentru a obţine idei şi propuneri pentru
concepte noi.
Grup ţintă:
toţi angajaţii în toate etapele ierarhice

Conţinut/desfăşurare

Fiecare angajat poate propune şefului / directorului său formarea unor echipe
creative; direcţiunea va hotărî dacă această metodă va fi pusă în aplicare.
Persoanele care dau ideile şi conducerea stabilesc în final cine preia
conducerea / organizarea şi cine va participa la echipa creativă.
Organizatorul transmite invitaţiile pentru participarea la echipa creativă.
O echipă creativă îndeplineşte una până la patru faze:
Faza 1:
Dezvoltarea de idei/viziuni noi fără nici un fel de limitare.
Această fază este obligatorie. O echipă creativă poate fi încheiată, atunci
când ideile sunt prezentate managementului.
Faza 2:
Ideile sunt gândite în continuare în sensul aplicării lor.
Faza 3:
Propunerile de aplicare / realizare sunt puse sub semnul întrebării în mod
constructiv (faza de critică / feedback).
Faza 4:
Evaluare, formarea unei liste de priorităţi şi stabilirea paşilor de aplicare
conform evaluării observaţiilor critice.

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

- Workshop
- Seminar pentru transmiterea competenţelor de bază (printre altele metode
inovatoare)
- Discuţii în grup
Premise:
- Moderarea prin intermediul unor persoane externe sau angajaţi care sunt
pregătiţi să aplice metoda,
- un spaţiu Workshop corespunzător,
- material pentru moderare, flipchart-uri pentru vizualizarea ideii şi a
propunerilor de îndeplinire,
- documentarea rezultatelor.
Timp necesar:
Fiecare echipă creativă între 3 ore (numai faza 1) şi 15 ore (toate fazele).
Recomandări pentru proces a introducerii/ aplicării:
Circulara către toţi angajaţii privitor la faptul că metoda echipei creatoare
poate fi utilizată de toată lumea, cu material de informare privitor la modul de
funcţionare a metodei.

VETwin-winModel
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Rezultat / Beneficiu

Competenţele şi experienţele diferite sunt cumulate în echipa creativă şi
contribuie la luarea hotărârilor necesare /a proceselor de dezvoltare în cadrul
întreprinderii.
Un grup heterogen format din angajaţi mai tineri şi mai în vârstă şi formarea
unei clime de grup privitor la toleranţa faţă de părerile/propunerile altora
precum şi capacitatea de a rezolva conflicte poate creşte potenţialul
creativităţii în întreprindere.
Beneficiul pentru angajaţii implicaţi:
O identificare crescută cu întreprinderea, deoarece au făcut parte din
dezvoltarea acesteia.
Beneficiul pentru întreprindere:
Managementul obţine impulsuri suplimentare prin intermediul creativităţii
angajaţilor implicaţi în echipa creativă. Propunerile şi încercările de
soluţionare au o calitate mai bună, decât dacă numai conducerea se
gândeşte la rezolvare.

Riscuri, bariere şi
obstacole

Angajaţii nu au curajul să formeze o asemenea echipă creativă.
Dezamăgirea / nemotivarea angajaţilor, dacă ideea lor nu este luată în
considerare respectiv aplicată. O posibilă urmare ar fi faptul că pe viitor nu
vor să mai participe la o echipă creativă.
Posibila supraîncărcare a unor angajaţi individuali privitor la capacitatea de
comunicare şi implicarea activă a ideilor concrete.
Dacă o problemă este foarte complexă, se va avea grijă să nu se treacă prin
toate cele patru faze ale echipei creative, deoarece procesul ar deveni prea
lung şi obositor.

4.12

Forma de învăţare MUNCA ÎN GRUP

Descriere pe scurt

Scop

Munca în grup se va face conform unei împărţiri ale sarcinilor pentru
învăţarea cooperativă şi munca mai multor persoane care învaţă, care
urmăresc împreună un scop de învăţare comun.
Unele aspecte de stabilire a muncii în grup:
- este vorba despre grupuri de învăţare şi muncă în cadrul procesului de
învăţare,
- poate fi utilizată în toate locaţiile pentru învăţare şi pentru diferite scopuri de
învăţare; astfel se pot forma de exemplu grupuri de proiect, grupuri de
consiliere, grupuri de antrenare sau grupuri simple de învăţare,
- este o etapă pregătitoare pentru munca în grup ca şi principiu de
organizare pentru formarea muncii în întreprindere,
- coordonează activităţile şi capacităţile specifice ale membrilor grupului şi
împreună îndeplinesc sarcinile care în general depăşesc capacitatea
individuală.
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Conţinut/desfăşurare

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare
Rezultat / Beneficiu
Riscuri, bariere şi
obstacole

4.13

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

Membri definesc împărţirea muncii, regulile
colaborării şi metodele potrivite

2. Faza de conflict:

Între membri grupului se formează conflicte şi
polarizarea forţelor şi a părerilor la îndeplinirea
sarcinilor

3. Faza de normare:

Rezistenţa faţă de munca în grup scade, se
formează primele norme de grup şi începe
cooperarea

4. Faza de muncă:

s-a format structura de grup, rolurile sunt
funcţionale şi grupul lucrează la un scop comun

- transmiterea competenţelor de domeniu, metodă şi competenţe sociale
- discuţii de grup
Aplicarea muncii în grup
Se va pregăti în mod temeinic munca în grup, dacă se doreşte a fi de succes.
Jocurile pe role s-au dovedit a fi eficiente sau exersarea muncii în grup.
Munca de grup depinde de nivelul comunicării din grup şi conducerea de
către un tutore / mentor.
Prin intermediul muncii în grup se scurtează căile de comunicare şi luarea
deciziilor.
Există însă pericolul să domine membri individuali ai grupului şi alte persoane
să nu fie stimulate pentru îndeplinirea sarcinilor individuale.

Forma de învăţare BLENDED LEARNING – competenţă de mass - media

Descriere pe scurt

Dezvoltarea şi realizarea unui concept E-Learning specific întreprinderii,
orientat spre activitate prin implicarea diferitelor mijloace şi metode pentru
comunicarea indiferent de vârstă. Persoanele mai în vârstă şi cele mai tinere
trebuie să recunoască formele de învăţare electronice în completarea
învăţării tradiţionale. Îmbinarea organizărilor cu prezenţă cu fazele învăţare
individuală.

Scop

Creşterea competenţei de mediu a angajaţilor şi transmiterea utilizării noilor
aplicaţii de software.
Aplicarea diferitelor medii şi metode pentru comunicarea de învăţare care
cuprinde toate vârstele.
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Conţinut/desfăşurare

- Stabilirea competenţei de utilizare a mass-media a angajaţilor,
- Stabilirea necesarului de cunoaştere şi învăţare a angajaţilor privitor la
utilizarea mijloacelor noi şi a softului de aplicare,
- Pregătirea de module de dezvoltare pentru creşterea competenţei
angajaţilor,
- Stabilirea conţinutului relevant pentru dezvoltare pentru aplicaţia
E-Learning,
- Elaborarea unui concept E-Learning cu formarea unei reţele funcţionale de
conţinut şi combinaţii cu alte forme de învăţare,
- Alegerea antrenorilor externi,
- Efectuarea unor evenimente cu prezenţă obligatorie,
- Controlul succesului.
Grup ţintă:
Angajaţi mai în vârstă şi tineri

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

- Transmiterea competenţei de învăţare individuală
- Discuţii de grup
Premise:
- Necesar de învăţare actual. Nu se învaţă stocând memorie,
- locuri la PC cu infrastructură suficientă,
- cunoştinţe de bază PC,
- sprijinirea acestei forme de învăţare în întreprindere / de către superiori,
- dorinţă individuală de învăţare şi capacitatea de învăţare independentă,
- formarea de resurse de timp pentru învăţarea fără deranj.
Recomandări:
1. Stabilirea necesarului de învăţare. Privire de ansamblu asupra tipurilor de
învăţare
2. Stabilirea posibilităţilor de aplicare şi teme relevante pentru această
metodă de învăţare. Împărţirea temelor de învăţare în unităţi efective de
învăţare, ce fel de oferte online de învăţare sau CD-ROM-uri există pe
piaţă pentru temele stabilite şi care conţinut relevant pentru întreprindere
poate fi întocmit de către întreprindere
3. Implicarea angajaţilor în formarea proceselor de învăţare

Rezultat / Beneficiu

- Sprijinirea reciprocă la învăţare între persoanele mai în vârstă şi tineret
- Dezvoltarea de interese pentru formele noi de învăţare şi dorinţa a învăţa
mai mult la persoanele mai în vârstă. Scăderea ideilor preconcepute
privitoare la E-Learning
- Utilizarea în siguranţă a PC-ului, cunoştinţe generale de prelucrare a datelor
- Competenţa de a lucra cu mass-media electronică
- Generarea de cunoştinţe în internet
- Competenţe pentru învăţarea individuală
- Cunoştinţe de specialitate privitor la utilizarea software-ului
Beneficiul pentru angajaţii implicaţi:
- Posibilitatea de auto-stabilire a materiei şi viteza de învăţare,
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- independenţa de spaţiu şi timp,
- utilizarea mai bună a mass-mediei moderne, PC-ul propriu şi internet.
Beneficiul pentru întreprindere:
- Obţinerea rapidă a informaţiilor pentru rezolvarea eficientă a sarcinilor,
- posibilităţile de învăţare care depăşesc o singură locaţie economisesc timp
şi costuri,
- adaptarea rapidă şi flexibilă a conţinuturilor de învăţare,
- promovarea învăţării autoorganizate.
Riscuri, bariere şi
obstacole

4.14

- Nu există interes, eforturi suplimentare, mediu de învăţare necunoscut,
- nesiguranţă în utilizarea formelor de învăţare multimedia,
- puţine oferte E-Learning pe piaţă, cu conţinut relevant,
- interesul scăzut al angajaţilor în vârstă faţă de formele de învăţare noi,
- angajaţii nu văd o legătură directă cu sarcinile de muncă,
- defecţiuni tehnice, calitatea scăzută a conţinutului, didactică greşită,
diferite stadii de cunoştinţe a angajaţilor pentru învăţarea în grup,
- infrastructură tehnică slabă,
- sprijin insuficient respectiv ajutor pentru E-Learning.

Forma de învăţare Echipa de INOVATORI

Descriere pe scurt

Această metodă va face posibilă prelucrarea de probleme şi întrebări în
domeniile concrete de muncă, a căror soluţionare contribuie la înlesnirea
muncii. Echipele constau întotdeauna dintr-una sau mai multe persoane în
vârstă şi tinere.

Scop

Prelucrarea şi găsirea de soluţii pentru probleme concrete în domeniul de
muncă se obţine prin colaborarea angajaţilor în vârstă cu cei tineri.

Conţinut/desfăşurare

Fiecare angajat poate propune superiorului formarea unei echipe de
inovatori. Întrebările şi calitatea rezultatelor se concretizează într-un prim pas,
înainte de formarea echipei de inovatori şi începerea acesteia cu procesul de
găsire a soluţiilor. Procesul e găsire are loc prin utilizarea diferitelor surse şi a
altor domenii ale întreprinderii.
Echipa de inovatori prezintă în final soluţia relevantă, superiorul hotărăşte
privitor la aplicare. Dacă se cade de acord privitor la o soluţie, aceasta se
testează şi se răspândeşte în întreprindere, dacă soluţia este interesantă şi
pentru alte domenii ale întreprinderii.

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare
VETwin-winModel

- Metoda de inovare
- Investigaţii
Premise:
Dorinţa angajaţilor de a munci în cadrul echipei de inovaţii
Timp necesar:
nu necesită timp suplimentar, are loc în timpul muncii
Modul 4

- 21 -

Recomandarea pentru procesul aplicării:
Se va sensibiliza managementul pentru utilizare şi aplicabilitatea metodei.
Se va trimite informaţia către toţi angajaţii privitor la faptul că metoda echipei
de inovare poate fi utilizată de către toţi angajaţii şi material informativ privitor
la funcţionarea metodei.
Rezultat / Beneficiu

- Muncă de cooperare,
- Dezvoltarea perspectivelor,
- Promovarea gândirii unitare,
- Reflectarea de sine,
- Formarea de reţele,
- Provocare nouă pentru angajaţi,
- Motivare.
Beneficiul pentru angajaţii implicaţi:
Dezvoltarea propriilor perspective în cadrul echipei de inovatori prin
colaborarea angajaţilor în vârstă cu cei tineri
Beneficiul pentru întreprindere:
Probleme de conţinut concrete se prelucrează şi se rezolvă la faţa locului;
există transfer de competenţă între angajaţii în vârstă şi cei tineri şi prin
urmare se dezvoltă şi competenţa

Riscuri, bariere şi
obstacole

4.15

Forma de învăţare REŢEA DE CUNOŞTINŢE informală

Descriere pe scurt

Se aleg teme tehnice relevante pentru succes,pe care conducerea le-a ales
în prealabil. Grupul ţintă constă din angajaţii în vârstă şi cei tineri.

Scop

- Face posibilă împărţirea cunoştinţelor şi schimbul de experienţă,
- Se asigură menţinerea cunoştinţelor pentru întreprindere,
- Obţinerea şi extinderea motivării de învăţare,
- Utilizarea potenţialului creativ în divergenţe,
- Întărirea dorinţei, a ştiinţei şi experienţei pentru tematizare şi transmitere
mai departe,
- Explorarea posibilităţilor de inovare şi a şanselor de distribuţie,
- Creşterea legăturii cu întreprinderea,
- Cunoaşterea diferitelor posibilităţi de soluţionare a problemei,
- Dezvoltarea culturii întreprinderii şi a colaborării.
Grupul ţintă:
Ierarhie plată cu două nivele de conducere, căi de decizie scurte, cultura
întreprinderii cooperativă şi comunicativă
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Conţinut/desfăşurare

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Direcţiunea / conducerea departamentelor defineşte o listă cu teme
importante din punct de vedere strategic şi suportul Know-how
corespunzător. Temele individuale se pregătesc şi se aplică împreună cu un
referent.
Referentul obţine la cerere un feedback de la o persoană de încredere aleasă
în prealabil.
- Transmiterea de competenţă de specialitate
- Moderarea este importantă
Recomandări:
Teme actuale de specialitate din practica angajaţilor trebuie să corespundă
cu scopurile strategice ale dezvoltării întreprinderii.
Utilizarea Powerpoint ar trebui planificată cu reţinere.
Timp necesar:
1 oră găsirea tematici, 2 ore pregătire referent, 2 ore îndeplinire,
1 oră evaluare
Total: 6 ore
Conţinuturile trebuie menţinute în actualitate şi vor prezenta o relevanţă
crescută pentru munca zilnică.

Rezultat / Beneficiu

Schimbul de experienţă informaţional este întărit, posibilităţile de cooperare
cresc şi se transmit proceduri de soluţionare a problemelor.
Beneficiul pentru angajaţii implicaţi:
Referent: competenţa şi domeniul de activitate devin vizibile şi pentru alţi
angajaţi.
Angajaţi: se extinde know-how de specialitate, se transmit mai departe
experienţele, se învaţă anumite trucuri din sfaturile primite.
Beneficiul pentru întreprindere:
Se răspândeşte în întreprindere know-how tehnologic actual în întreprindere,
se pune accentul pe teme strategice. Tocmai în cazul întrebărilor tehnice
profită cei în vârstă de cei tineri.

Riscuri, bariere şi
obstacole

Temele noi necesită un efort crescut în pregătire.
Dacă la prezentare lipsesc angajaţi importanţi, schimbul de informaţii şi
dialogul privitor la temele specifice este îngreunat cu mult.
Angajaţii care nu sunt referenţi se simt lăsaţi în urmă.
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4.16

Forma de învăţare CONFERINŢĂ CU CLIENŢII

Descriere pe scurt

Angajaţii (de ex. ucenici, muncitori de specialitate tineri şi în vârstă /
colaboratori) care lucrează pe mai multe planuri de ierarhie şi planuri de
activitate pentru acelaşi client / grup de branşe, se schimbă între ei.
Împreună se elaborează punctele forte şi şansele de îndeplinire a serviciilor şi
a distribuţiei privitor la client, în cadrul unui Workshop şi colaborarea cu
clientul şi sprijinul intern pentru proiect.

Scop

- Formarea schimbului de experienţă şi oferirea posibilităţii de împărţire a
cunoştinţelor,
- Întărirea obligaţiei faţă de client.
Grup ţintă:
Angajaţii care lucrează pentru acelaşi client se află în contact direct pe
diferitele trepte de ierarhie

Conţinut/desfăşurare

Metodică

Organizare
Premise şi
recomandări pentru
aplicare

Desfăşurarea workshop-ului:
- pregătirea şi re-prelucrarea se face de către personal şi conducerea
departamentului,
- Pentru pregătire, toţi angajaţi obţin un chestionar,
- Îndeplinirea discuţiei în cadrul conferinţei cu clienţii se supune directorului
de departament,
- Punctele ordini de zi se orientează funcţie de chestionar,
- Reflectarea comună încheie workshop-ul.
- Transmiterea competenţei sociale şi a metodelor,
- Chestionar pentru pregătirea participanţilor,
- evaluarea de către conducerea departamentului.
Premise:
Ţinerea unei conferinţe cu clientul are sens numai în cazul relaţiilor
îndelungate cu clientul şi utilizarea de angajaţi pe diferite nivele ale clientului.
Timp necesar:
Nu necesită efort special deoarece un parteneriat funcţionează de regulă în
cadrul orelor normale de muncă.
Recomandări pentru procesul introducerii/aplicării:
Pregătirea, îndeplinirea, re-prelucrarea necesită cca. 8 ore funcţie de proiect

Rezultat / Beneficiu

Transmiterea de competenţe de acţionare şi competenţe metodice, acţionare
în sistem client, gândire de formare a reţelelor, întărirea orientării distribuţiei
la angajaţii tehnici.
Beneficiul pentru angajaţii implicaţi:
- Obţinerea de posibilităţi de sprijin,
- Prezentarea competentă la client,
- Angajaţii mai vechi sunt consideraţi ca fiind cei experimentaţi iar cei tineri
sunt orientaţi în cadrul proiectelor pentru clienţi.
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Beneficiul pentru întreprindere:
- Extinderea cunoştinţelor şi a experienţei,
- Dezvoltarea competenţei,
- Transferul efectiv de informaţii.
Riscuri, bariere şi
obstacole

Toţi angajaţii care lucrează pentru un client anume vor lua parte la conferinţa
cu clientul. Acest lucru necesită un management de timp bun.
Schimbul este greu atunci când angajaţii lucrează la acelaşi nivel pentru
client. Temele sunt prea asemănătoare, astfel încât nu se formează un
schimb de experienţă.
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