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Modul 5
Puncte de conexare pentru capitalizarea de puncte de credit în cazul interacţiunii dintre formarea
profesională şi cea complementară (/suplimentară, specializare)
Indicaţii cu caracter general referitoare la module
Un principiu indispensabil al acestei perfecţionări a formării profesionale, valabil pentru toate modulele,
se referă la orientarea metodologică specială: Trebuie aplicate continuu cele predate, este vorba
despre metodele de învăţare moderne, orientate spre acţiune, la care cei care îi învaţă pe ceilalţi
(profesorii) nu „instruiesc“, ci trebuie înţeleşi ca şi „consilieri /însoţitori de învăţare ai celor care învaţă“.
Dat fiind că la nici unul dintre module nu este vorba de o simplă transmitere de cunoştinţe, ci se
doreşte construirea unei priceperi (/posibilităţi) noi, practice, de a structura procesele de interacţiune
dintre formarea profesională şi formarea complementară în activitatea productivă, participanţii îmbină
învăţarea în cadrul unor seminare cu prezenţă, cu învăţarea on-line, învăţarea independentă şi
învăţarea prin sarcini practice, pe care ei se îndeplinesc în domeniul lor propriu de muncă şi apoi le
evaluează, le adâncesc şi le prelucrează teoretic în cadrul unor întâlniri periodice de grup, împreună cu
alţi participanţi şi cu consilierul (/însoţitorul) de învăţare .
1. Menţiuni preliminare referitoare la Modulul 5
Despre ce este vorba în acest modul şi ce este important
Iniţiativa europeană ECVET pune noi provocări în faţa formării profesionale.
ECVET - „Creditsystem for Vocational Education and Training“ /Sistemul European de Credite
pentru Formarea Profesională - se referă la un cadru de referinţă unitar al certificării
competenţelor profesionale şi la creşterea mobilităţii transnaţionale.
In condiţiile existenţei în continuare a diferitelor sisteme naţionale de formare profesională,
ECVET ar trebui să facă posibilă comparabilitatea şi compatibilitatea. Instrumentele trebuie să
promoveze:
• transparenţa şi comparabilitatea,
• transferabilitatea şi recunoaşterea reciprocă a calificărilor şi competenţelor profesionale.
Iniţiativa DECVET - „Dezvoltarea unui sistem de puncte de credit în formarea profesională“ - în
Germania are ca obiectiv creşterea permeabilităţii în puncte de interfaţă marcante din sistemul
naţional de formare profesională. Dezvoltarea sistemului de puncte de credit se face aici pe baza
sistemului german existent de formare profesională.
De dezvoltarea unui sistem german de puncte de credit sunt legate următoarele obiective:
-

creşterea transparenţei calificărilor şi a rezultatelor învăţării,
deschiderea şi flexibilizarea acceselor şi tranziţiilor căilor de formare profesională,
evitarea firelor de aşteptare, a calificărilor redundante şi a fundăturilor în educaţie,
o mai bună asociere a locurilor de învăţare şi a cooperării aşezămintelor educaţionale,
validarea şi recunoaşterea (/capitalizarea) rezultatele învăţării dobândite informal, şi
creşterea mobilităţii persoanelor individuale în formarea profesională.

Pe viitor, instruitorii trebuie să dispună de următoarele cunoştinţe:
- cum trebuie structurate unităţile de învăţare,
- cum trebuie înregistrate şi evaluate competenţele,
- ce sunt Outcomes,
- ce sunt punctele de credit,
- cum pot fi înregistrate şi capitalizate (/luate în calcul cu acumulare) competenţele dobândite
informal.
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Obiectivele învăţării şi conţinutul modulului
1. ECVET- un sistem de puncte de credit în formarea profesională
- interfeţe în formarea profesională
2. Crearea premiselor pentru capitalizarea (/luarea în calcul cu acumulare) a rezultatelor învăţării
- stabilirea şi descrierea de unităţi de rezultate ale învăţării
- stabilirea competenţelor
- determinarea suprapunerilor parţiale (/intersectări) şi a corespondenţelor între
sistemele parţiale
- alocarea de puncte de credit
- testarea mecanismelor de capitalizare
3. Unităţi de învăţare în practică

Ce trebuie să ştie la sfârşit participanţii/ cei care învaţă
Cunoştinţe despre:
- EQR şi cadrele de calificare ale altor ţări europene
- ECVET şi iniţiativele altor ţări europene (de ex. DECVET)
- orientarea Outcome
- stabilirea competenţelor
Deprinderi referitoare la:
- dezvoltarea de unităţi de învăţare
- stăpânirea procedurilor de stabilire a competenţelor
- elaborarea de certificate cu recunoaşterea competenţelor achiziţionate
Competenţă personală şi socială
- o relaţie plină de încredere cu participanţii
- comunicarea cu oficiile competente la recunoaşterea competenţelor
- actualizarea permanentă şi dezvoltarea în continuare a unităţilor de învăţare in cooperare cu
întreprindere şi asociaţii
- colaborarea plină de încredere cu comisiile de examinare regionale
- colaborarea transnaţională la recunoaşterea reciprocă a competenţelor dobândite de
participanţi
Cerinţe faţă de procesul de auto-învăţare
În cadrul acestui modul independent, participanţii elaborează o unitate de învăţare pentru
persoanele în curs de formare, descriu Outcome's care trebuie atinse, determină interfeţe
(/punctele de intersectare), testează şi fac o propunere pentru punctele de credit care trebuie
acordate.
Indicaţii metodologice generale pentru consilierii (/însoţitorii) de învăţare
- Perfecţionarea formării profesionale se realizează prin alternarea seminarelor cu prezenţă, cu
punerea la dispoziţie de material didactic pe platforma de învăţare on-line,
- In seminarele cu prezenţă este necesară, înainte de toate, organizarea lucrului pe grupe,
- Sunt prezentate sarcinile de învăţare şi de lucru ale participanţilor.
2. Conţinut, precum şi sarcini practice
Conţinut
5.1 Cadru de referinţă pentru certificarea competenţelor profesionale
5.1.1 Programul ECVET
5.1.2 Orientarea Outcome şi orientarea spre competenţă
5.1.3 Iniţiativa DECVET în Germania
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5.2

Identificarea posibilelor potenţiale de capitalizare (/luarea în calcul cu acumulare) a
rezultatelor învăţării – derivarea unei unitate de învăţare trans-profesionale
5.3 Propuneri pentru definirea a diferite unităţi de învăţare - construirea unei unităţi de
învăţare
5.4 Exemplu pentru o sarcină operaţională adecvată formării profesionale cu propuneri de
criterii de evaluare practicabile
5.5 Structurarea orientată Outcome a educaţiei - Măsurabilitatea
competenţelor profesionale şi personale dobândite
5.5.1 Cunoştinţe (ceea ce se ştie)
5.5.2 Deprinderi
5.5.3 Personale competenţe (competenţe sociale şi proprii)
5.6 Sistemul de puncte de credit în economia construcţiilor - exemplu Construcţii din argilă
5.7 Rezumatul surselor şi ale celor mai importante documente naţionale şi europene
Sarcini practice
Dezvoltarea unei unităţi de învăţare pentru o componentă de calificare din ramura dvs.. Descrieţi
Outcomes şi procesul aferent de stabilire a competenţelor
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5.1 Cadru de referinţă pentru certificarea competenţelor profesionale
5.1.1 Programul ECVET
Provocarea centrală a politicii educaţionale este aceea de a pregăti formarea profesională pentru
cerinţele pieţelor internaţionale şi mobilitatea în creştere a capitalului şi a muncii. Mobilitatea, inclusiv a
persoanelor în curs de instruire, este un element important al colaborării europene în domeniul instruirii
(/şcolarizării) şi formării profesionale. In orice caz, persoanele în curs de instruire nu sunt, de departe, la
fel de mobile ca cei care studiază în cadru organizat în şcoli. O cauză ar constitui-o marea eterogenitate
a sistemelor europene de formare profesională. Lipseşte un „mecanism de reglare“ recunoscut, prin
care să poată fi descrise, clasificate şi, în ultimă instanţă, capitalizate (/luate în calcul cu acumulare)
realizările obţinute în străinătate.
Cu aşa-numitul „Proces Copenhaga“, la nivel european există activităţi care fac posibilă realizarea unui
astfel de mecanism de reglare şi prin aceasta a unui cadru de referinţă unitar pentru certificarea
competenţelor profesionale. Cadrul de referinţă a fost iniţiat prin „European Credit Transfer System for
VET“ (ECVET). ECVET poate fi folosit pentru a descrie calificările ca unităţi ale rezultatelor învăţării
prevăzute cu punctaj corespunzător, şi prin aceasta de a face transferabile şi acumulabile rezultatele
învăţării.
Cadrul de referinţă ECVET ar trebuie să facă posibile comparabilitatea şi compatibilitatea, în condiţiile
existenţei în continuare a diferitelor sisteme naţionale de formare profesională. In acest sens, sunt
dezvoltate instrumente pentru a promova
• transparenţa şi comparabilitatea,
• transferabilitatea şi pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor şi competenţelor profesionale.
Scopurile ECVET sunt:
• promovarea (geografică) a mobilităţii
• îmbunătăţirea mobilităţii orizontale şi verticale a formării profesionale (permeabilitate)
• recunoaşterea competenţelor achiziţionate informal sau în afara căilor educaţionale formale.

5.1.2 Orientarea Outcome şi orientarea spre competenţă
Programul ECVET se bazează pe conceptul de rezultate ale învăţării. Pe viitor ar trebui să nu se mai
ţină seama de mărimea intervalului de timp în care cineva a învăţat ceva, ci de ce fel de cunoştinţe,
deprinderi şi competenţe a achiziţionat el sau ea. Asta înseamnă că evaluarea competenţelor nu se mai
orientează după factori Input cum sunt durata, locul şi mai ales metodele pedagogice ale proceselor
educaţionale1, în care au fost acestea generate, ci după atingerea de rezultatele definite ale învăţării
(„Outcomes“). Dat fiind că se porneşte de la premisa că cel care învaţă îşi poate proba această ştiinţă
doar pentru că el dispune de competenţa corespunzătoare, conceputul de competenţă este inclus în
orientarea Outcome.
Rezultatele învăţării sunt afirmări ale ceea ce cel care învaţă ştie, înţelege şi este capabil să facă după
încheierea procesului de învăţare2. Prin noţiunea de Output resp. Outcome este desemnată, în contextul
învăţării, competenţa unei persoane, pe care acea persoană o arată într-o anume situaţie (= Output), în
măsura în care cunoaşterea arătată corespunde unui etalon stabilit în prealabil.
In acest context nu se fac afirmaţii despre unde, cum, când şi în ce perioadă au fost dobândite aceste
competenţe.

1

CEDEFOP (2008b): The shift to learning outcomes: Conceptual, political and practical developments in Europe.
Comisia Uniunii Europene (EU) (2008a): Propunere pentru o recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului pentru
crearea unui Cadru European de Calificare pentru învăţarea continuă (/de-a lungul vieţii). cit. din URL:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_de.pdf(17.08.2011).
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5.1.3 Iniţiativa DECVET în Germania
Pentru transpunerea ECVET, în cadrul unei faze-pilot până în anul 2012 au fost construite structurile
necesare şi au fost testate în practică elementele individuale ale sistemului, în cadrul unor proiecte-pilot.
Pentru început, centrul de greutate trebuie să-l constituie învăţarea formală. Începând cu 2012 urmează
aplicarea pas cu pas şi folosirea sistemului la calificările de formare profesională . În 2014 vor fi evaluate
experienţele acumulate până la acel moment, pentru ca pe baza acestei evaluări să fie iniţiate, dacă
este cazul, procese de ajustare (/adaptare).
Pentru Germania există, începând din luna noiembrie 2010, un Oficiu Naţional de Coordonare ECVET,
localizat în cadrul Agenţiei Naţionale Formare pentru Europa la Institutul Federal de Formare
Profesională. Oficiul Naţional de Coordonare lucrează din însărcinarea Ministerului Federal al Educaţiei
şi Cercetării, şi face oficiul de punct de contact pentru chestiunile de principiu referitoare la tema
sistemul de puncte de credit pentru formarea profesională.
In Germania sunt cercetate elemente ale ECVET în cadrul unei iniţiativa-pilot naţionale DECVET, sub
auspiciile Ministerului Federal al Educaţiei şi Cercetării. Iniţiativa DECVET urmăreşte următoarele
obiective:
• creşterea transparenţei calificărilor şi a rezultatelor învăţării,
• deschiderea şi flexibilizarea accesului şi transferurilor căilor de formare profesională,
• evitarea firelor de aşteptare, a calificărilor redundante şi a fundăturilor în educaţie,
• o mai bună asociere a locurilor de învăţare şi creşterea cooperării între aşezămintele
educaţionale,
• validarea şi capitalizarea rezultatelor învăţării dobândite informal, şi
• creşterea mobilităţii persoanelor individuale în formarea profesională
Iniţiativa DECVET a scos în evidenţă elemente importante, cum ar fi punctele de credit şi unităţile de
învăţare orientate outcome, şi a testat modele de capitalizare în condiţiile specificului sistemului german
de formare profesională. Ţelul DECVET în constituie dezvoltarea sistematică şi testarea unui sistem de
puncte de credit, prin care rezultatele învăţării să poată fi înregistrate, capitalizate şi transferate dintr-un
domeniu parţial al sistemului de formare profesională în altul. Se urmăreşte prin aceasta permeabilitatea
orizontală şi verticală a sistemului educaţional, dar şi o flexibilizare în interiorul formării profesionale.
In cadrul iniţiativei-pilot „DECVET – Dezvoltarea unui sistem de puncte de credit în formarea
profesională“ au fost realizate şi testate, în zece proceduri transferabile, proiecte-pilot orientate spre
practica operaţională pentru capitalizarea de competenţe, care fac posibilă îmbunătăţirea mobilităţii şi
permeabilităţii atât în interiorul, cât şi între sisteme de formare.
5.2 Identificarea posibilelor potenţiale de capitalizare (/luarea în calcul cu acumulare) a
rezultatelor învăţării – derivarea unei unitate de învăţare trans-profesionale
La identificarea posibilelor potenţiale de capitalizare a rezultatelor învăţării sunt de luat în considerare,
printre altele, următorii factori:
- analiza câmpurilor profesionale de acţiune în întreprindere şi în ramură
- analiza planurilor de formare profesională cu structură deschisă şi flexibile, şi câmpurile de învăţare
corespunzătoare, luând în considerare următorii factori:
•

flexibilitatea şi deschiderea configurativă a planurilor-cadru de formare profesională, care permit
integrarea particularităţilor şi interesele de întreprindere şi specifice branşei, în formarea
profesională practică,

•

pornind de la cerinţele asigurate prin planurile de formare profesională (planuri-cadru de
formare profesională),care sunt sarcinile pe de-o parte ale întreprinderii de formare
profesională, şi pe de altă parte al persoanelor în curs de instruire
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•

specificaţiilor stabilite prin planurile-cadru de formare profesională referitor la minimul de
cunoştinţe, deprinderi şi competenţe ce trebuie achiziţionate, pentru a asigura un nivel de
calificare comparabil

- Eterogenitatea grupelor de formare profesională în formarea profesională la nivel de
supra-întreprinderi
- Caracteristicile eterogenităţii participanţilor individuali
Posibilitate de soluţionare pentru construcţia unităţilor de învăţare
1. Diferenţierea unităţilor de învăţare trans-profesionale, prin definirea de grade diferite de precizare a
Outcomes pe baza elementelor taxonomiei obiectivelor învăţării
avantaj: o efectivitate înaltă a formării profesională, formarea profesională în grupe eterogene, în
condiţiile utilizării concomitente a sinergiilor rezultate din transmiterea trans-profesională
dezavantaj: cheltuială mare în faza de realizare şi la înregistrarea şi evaluare diferenţiată a Outcome
2. Derivarea doar a unităţilor de învăţare trans-profesionale care prezintă o acoperire 100% în ceea ce
priveşte Outcome de aşteptat
avantaj: o bună realizabilitate, certificarea unitară, o bună bază pentru recunoaşterea reciprocă
dezavantaj: mulţimea elementelor comune ale celor două mulţimi se diminuează, potenţialele de
eterogenitate nu pot fi folosite
Exemplu:
Derivarea unei unităţi de învăţare trans-profesionale „Asigurarea calităţii în ramura mase plastice“

Mecanic maşini-unelte
Procese de afaceri şi
Sisteme de asigurarea
calităţii

Mecatronist
Managementul calităţii

Mecanic de proces
Asigurarea calităţii
Managementul calităţii

Acoperire 100 %

Cerinţe de ramură
- Asigurarea calităţii în ramura mase plastice
Produse din material plastic din Europa pot fi competitive în faţa concurenţei din Orientul
Îndepărtat doar atunci când calitatea produselor şi costurile de producţie răspund pretenţiilor
înalte ale pieţei.
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5.3 Propuneri pentru definirea a diferite unităţi de învăţare - construcţia unei unităţi de învăţare
Unitate de învăţare
(modul de învăţare)
Ramură

domeniul industrial-tehnic în ramura construcţiilor

Necesarul de formare
profesională
Descrierea rezultatelor
învăţării

Deprinderi:
Cunoştinţe:
Competenţe:

Obiectivele învăţării
ţinând seama de premisele
existente la participanţi) [grupaţintă]
1. cognitiv
2. afectiv
3. psihomotor

Conţinuturile învăţării

Cadrul temporal
ţinând seama de locurile de
învăţare
Forme ale învăţării, metode,
medii

Organizarea conţinuturilor
învăţării
Determinarea rezultatului/
dovada performanţei
(procese şi criterii pentru
evaluarea rezultatelor învăţării)
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Exemplu pentru o unitate de învăţare din ramura mase plastice (sarcină operaţională adecvată
formării profesionale):
Unitate de învăţare
(modul de învăţare)

Comanda pneumatică a sculelor,
maşinilor şi instalaţiilor din ramura mase plastice

Ramură

domeniul industrial-tehnic - ramura mase plastice

Necesarul de formare
profesională

mecatronist, mecanic maşini-unelte,
mecanic de proces pentru material plastic şi cauciuc

Descrierea rezultatelor
învăţării

Deprinderi:
La sfârşitul unităţii de învăţare, participanţi pot realiza şi verifica
comenzi pneumatice după tabele de succesiune a paşilor şi planuri de
funcţionare.
Ei pot analiza erorile/defecţiunile şi le pot remedia.
Ei pot efectua lucrări de întreţinere cu caracter preventiv la
subansamble şi sisteme pneumatice.
Ei pot transfera cunoştinţele şi deprinderile dobândite asupra unor noi
probleme de exploatare ridicate.
Ei sunt în stare să deducă din documentaţiile maşinii, din culegeri de
tabele şi alte documente, informaţii referitoare la simboluri, noţiuni şi
norme din domeniul pneumaticii.
Ei sunt capabili să înţeleagă probleme pneumatice şi să le transpună
în scheme de conexiuni.
Cunoştinţe:
Participanţii posedă vaste cunoştinţe referitoare la bazele fizicomatematice şi tehnice ale pneumaticii.
Ei cunosc cele mai importante simboluri, noţiuni şi norme resp.
cunoştinţe folosite în tehnologia controlului/comenzii pneumatice, şi
cum pot să achiziţioneze noi informaţii în mod independent.
Ei posedă vaste cunoştinţe referitoare la construcţia şi modul de
funcţionare ale subansamblelor pneumatice ale maşinilor de
prelucrare a materialelor plastice
Ei posedă vaste cunoştinţe referitoare la recunoaşterea şi remedierea
avariilor la subansamblele şi echipamentele pneumatice.
Ei posedă cunoştinţe de limba engleză, pentru a putea înţelege
noţiunile de specialitate în limba engleză care apar frecvent la maşini.
Competenţe:
Participanţii recunosc şi interiorizează (/percep la nivel intelectual),
faptul că instalaţiile tehnice din ramura mase plastice posedă un grad
înalt de automatizare, care este determinat, în primul şi în primul rând,
prin noi dezvoltări în tehnologia de control şi reglare.
Ei recunosc responsabilitatea lor deosebită, ce le revine în acest
context faţă de instalarea, întreţinerea şi repararea acestor
echipamente, şi demonstrează faptul că respectă parametri de calitate
la manipulare.
La sfârşitul unităţii de învăţare, participanţii şi-au dezvoltat în
continuare competenţele lor cooperative şi comunicative, şi pot, în
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colaborare cu alte grupuri profesionale, să obţină informaţii, să ia
decizii referitoare la modul de a proceda mai departe, şi să-şi prezinte
rezultatele.
Obiectivele învăţării
(ţinând seama de premisele
existente la participanţi)
[grupa-ţintă]

Persoanele în curs de instruire dobândesc cunoştinţe şi deprinderi
referitoare la bazele fizico-matematice ale pneumaticii, la analiza unui
sistem pneumatic, construcţia acestuia din unităţi funcţionale,
conlucrarea acestora şi transferarea de energie şi semnale.
Ulterior, pornind de aici poate fi întocmite o succesiune sistematică de
măsuri referitoare la punerea în funcţiune (alimentarea cu energie,
planificarea de faze intermediare la unităţi funcţionale, folosirea
raţională a valorilor-limită şi a valorilor de exploatare, asigurarea
măsurătorilor necesare, planificarea punerii în funcţiune, ...).
Participanţii pot recunoaşte posibile surse de eroare/defecţiune, să
întocmească tabele de erori tipice şi să descrie posibilităţile de
remediere a acestora.
Din înţelegerea conlucrării unităţii funcţionale şi a modului de
funcţionare al acesteia, ei pot planifica, executa şi controla reparaţiile
independent.
Ei recunosc, că cele trei profesii
- mecatronist
- mecanic de proces
- mecanic maşini-unelte
poartă o responsabilitate comună pentru întreţinerea/revizia şi
repararea sistemelor pneumatice la maşini şi instalaţii din ramura
mase plastice.
Ei dobândesc competenţa de a recunoaşte răspunderea lor tipică
profesiunii referitoare la instalaţiile pneumatice din ramura mase
plastice şi de a acţiona corespunzător.
Participanţii recunosc complexitatea câmpului de acţiune şi pot decide
în ce măsură trebuie, în fiecare caz în parte, să lucreze împreună cu
celelalte grupe ocupaţionale la instalarea, întreţinerea şi repararea
subansamblelor pneumatice şi a instalaţiilor
Ei dobândesc deprinderea de a transpune aceste cunoştinţe şi
deprinderi dobândite pe instalaţiile de antrenare, pe instalaţiile reale
din întreprinderea lor concretă de formare profesională.
Persoanele în curs de instruire îndeplinesc independent o sarcină
operaţională adecvată formării profesionale. Cu această ocazie, ei îşi
consolidează cunoştinţele dobândite până în prezent referitoare la
conexiunile pneumatice şi la subansamblele pneumatice din instalaţiile
de turnare sub presiune şi instalaţiile de extrudare, şi competenţa
operaţională dobândită
Precizarea şi amploarea conturării:
O precizare a obiectivelor învăţării are loc în cadrul pregătirii concrete
a fiecărei unităţi de training în parte. Amploarea conturării
cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor dobândite este indicată în
grila aferentă sarcinii operaţională adecvată formării profesionale
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Conţinuturile învăţării

Introducere în bazele pneumaticii
• utilizarea matematică a următoarelor mărimi fizice: forţă,
presiune, suprafaţă, cale, viteză, grad de eficacitate, transfer de
putere, transfer de presiune (conectare la cunoştinţele transmise
în şcoala vocaţională)
Baze fizice
• producerea de aer comprimat
• distribuirea aerului comprimat
• unitatea de întreţinere/revizie
Componente şi simboluri
• cilindri cu o cale şi cu două căi
• valve direcţionale
• supapă de strangulare şi reţinere
• antrenări pneumatice, comportament în exploatare (funcţionare
normală, funcţionare perturbată, viteze de curgere, influenţe cum
sunt temperatura, umiditatea,...)
• controlul /reglarea mişcărilor pneumatice (tehnologie
proporţională)
Schiţă de conexiuni după punerea problemei
• construcţia conexiunii după planurile pneumatice
• realizarea de scheme de conexiuni
• căutarea sistematică a erorilor, remedierea erorilor la elementele
de Training
Lucrări în proces real
• analiza componentelor pneumatice la instalaţii reale
• efectuarea lucrărilor de instalare şi de întreţinere la instalaţii
pneumatice
• realizarea unei sarcini operaţionale adecvate formării
profesionale

Cadrul temporal
Forme ale învăţării, metode,
mediii

Organizarea conţinuturilor
învăţării
VETwin-winModel

4 săptămâni
-

instruire introductivă

-

învăţare auto-controlată (/dirijată)

-

exerciţii individuale şi întrebări din textul de ghidare (exersarea
amănunţită a prezentării proceselor de mişcare şi a stărilor de
conectare ale elementelor pneumatice de lucru şi de comandă, şi
sistematica la prelucrarea unei sarcini pneumatice, pe bază de
exemple)

-

autoevaluare, discuţie de estimare şi analiza erorilor

-

dotarea de laborator (sistem modular de locuri de muncă),

-

documentaţii de curs

-

training la instalaţii reale de prelucrare a materialelor plastice, în
special la instalaţii de extrudare şi de turnare sub presiune
/injectare (instalarea de elemente pneumatice, căutarea şi
remedierea unor erori simulate)

-

sarcină operaţională adecvată formării profesionale

Unitatea de învăţare se adresează viitorilor lucrători tehnic-industriali
specializaţi din industria şi meşteşugul ramurii maselor plastice, care
au înţelegere tehnică şi o gândire logică bine conturată. SEa se
Modul 5
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realizează în grupe cu max. 12 participanţi.
Unitatea de învăţare este realizată trans-profesional, cu alte cuvinte
participanţii celor trei profesii:
- mecanic de proces
- mecanic maşini-unelte
- mecatronist
din ramura mase plastice vor fi instruiţi după principiul uniformităţii şi al
diferenţierii.
2 săptămâni din unitatea de învăţare vor fi petrecute nemijlocit în
centrul de formare, 2 săptămâni într-o formă mixtă „întreprindere centru de formare“ .
Dacă sunt îndeplinite premisele, aceste 2 săptămâni vor fi efectuate
integral în întreprindere. In perspectiva unităţii de învăţare poate fi
stabilită o sarcină tipică de întreprindere.
Determinarea rezultatului/
dovada performanţei

Succesul unităţii de învăţare se determină
- printr-un test intern al cursului
- prin execuţia unei sarcini operaţionale adecvată formării
profesionale.
Subsecvent (/în continuarea) unităţii de învăţare are loc o evaluarea
pe în trei trepte:
1. autoevaluare
2. evaluare făcută de către Trainer-ul (/instructorul) centrului de
formare
3. evaluarea sarcinii operaţionale adecvată formării profesionale de
către Trainer şi persoana specializată din cadrul întreprinderii care
se ocupă de instruire
Participantului i se certifică rezultatul obţinut printr-un certificat.

5.4 Exemplu pentru o sarcină operaţională adecvată formării profesionale cu propuneri de
criterii de evaluare practicabile
Exemplu pentru o sarcină operaţională adecvată formării profesionale în ramura mase plastice
Profesii în care se face pregătirea: mecatronist, mecanic maşini-unelte, mecanic de proces
Această sarcină poate fi realizată de toate cele trei profesii, fiind necesară anterior, în special la
mecatronist, o iniţiere în tehnologia injectării /turnării sub presiune):
Sarcină operaţională adecvată formării profesionale:
Remedierea unei avarii la (utilajul) Ferromatik Milacron Elektra 50 S

VETwin-winModel
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Sarcină:
La maşina de turnat sub presiune Ferromatik Milacron Elektra 50 S, echipată cu o comandă IQT 44
(standard), apare o eroare în timpul procesului de producţie. Recipientele produse pe această maşină
nu mai sunt scoase din formele respectiv complet automat.
Poate fi vorba în acest caz de o defecţiune la sistemul extractor mecanic, la utilajul însuşi (semne de
uzură), la scoaterea piesei turnate din forma de pe poanson printr-un extractor pneumatic (impurităţi în
sistemul de canale de aer ale utilajului) sau la subansamblele sistemului pneumatic de comandă.
Parametri tehnici ai respectivelor supapa de aer sunt controlaţi de la un agregat cu taste legat la un
monitor.
Analizaţi eroarea /defecţiunea şi iniţiaţi măsurile pentru remedierea avariei. Lucraţi în acest caz pe cât
posibil independent şi ţineţi seama de faptul că sarcina primită include planificarea, efectuarea şi
controlul, precum şi predarea regulamentară a maşinii aflate din nou în stare de funcţionare.
Realizarea sarcinii va fi evaluată după următoarele criterii:
Faza de planificare
Punctaj (0-3-5-7-9-10)
Criterii

Autoevaluare

Evaluare externă

Recunoaşterea obiectivelor muncii şi învăţării
Cercetarea unor surse de informare
Folosirea efectivă a materialelor pentru studiul
individual
Analiza IST
analiza erorilor
Găsirea de strategii de soluţionare pentru prelucrarea
sarcinii
Întocmirea unui plan de muncă
dacă este cazul, punerea de acord a planului de muncă
cu specialiştii de întreprindere (WM. MECH, VM)
Luarea unor decizii independente
Suma intermediară x 0,3 ...........................................
Faza de realizare
Punctaj (0-3-5-7-9-10)
Criterii

Autoevaluare

Evaluare externă

Respectarea prevederilor din legislaţia protecţiei muncii
Folosirea efectivă a standardelor şi normelor DIN
Verificarea pieselor cumpărate din afară în privinţa
funcţionalităţii, drept control de intrare
Instalarea de supape şi subansamble electrice
VETwin-winModel
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Puneri de acord şi cooperarea între diferite grupuri
profesionale
Luarea în considerare a perturbaţiilor de exploatare în
cadrul procesului de producţie
Apelarea la sprijinul specialiştilor
Efectuarea probei de funcţionare şi tragerea concluziilor
Efectuarea controlului de calitate
Interpretarea rezultatelor
Suma intermediară x 0,4 ...........................................
Faza de transfer
Punctaj (0-3-5-7-9-10)
Criterii

Autoevaluare

Evaluare externă

Corectitudinea de specialitate a soluţiei găsite
Prezentarea în scris a rezultatelor prin documentare
Dovada utilităţii rezultatului întreprindere
Prezentarea sarcinii
Construcţia prezentării
- structurare
- poziţia proprie
Evidenţierea concluziilor relevante pentru întreprindere
Gradul de precizare atins în învăţarea auto-controlată şi
transferarea asupra altor sarcini
Transpunerea celor învăţate în activităţi structurate
similar
Dezvoltarea de reprezentări legate de alte aspecte de
asigurarea calităţii la nivel de întreprindere (posibilităţi
de evitare resp. prevenire a unor astfel de erori
/defecţiuni)
Suma intermediară x 0,3 ...........................................

VETwin-winModel
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Grilă pentru prezentarea pe scurt
Sarcină operaţională adecvată formării şi specializării profesionale:
Titlul: ...........................................................................................................................................
Firma: .........................................................................................................................................
Conţinutul formării profesionale
conform structurării materiale şi
temporale profesiei în curs de
însuşire:
resp. conţinutul din modulul de
specializare aferent

Aici trebuie realizată corelarea între sarcină şi obiectivele învăţării,
cu alte cuvinte sarcina trebuie să conţină obligatoriu părţi
calificatoare.

Sarcină operaţională derivată din
acesta, semnificativă pentru
formarea şi specializarea
profesională , cu rezultatele
aşteptate şi informaţii de timp

In acest sens este de marcat şi aspectul, de ce este vorba întradevăr de o sarcină autentică, importantă şi necesară pentru
întreprindere (activitatea de exploatare)

Persoane în curs de instruire
participante
resp. persoane în curs de
specializare participante
Faze de lucru necesare

Dacă este cazul, aici pot fi prezentate şi investigaţii şi excursii
pregătitoare, exerciţii pregătitoare ş.a.. Important este însă ca aici
să fie prezentată derularea pentru prelucrarea sarcinii concrete

Susţinerea necesară acordată de
către instructori în cursul operaţiei
de învăţare

Cum pot ajuta instructorii din cadrul întreprinderii, profesioniştii cu
rol formator sau alţi specialişti din activitatea productivă, şi
instructorii de la SAZ, la realizarea sarcinii,
cum trebuie ei, dacă este cazul, să colaboreze pentru sprijinirea
persoanelor în curs de instruire.? Ce fel de cooperare este
necesară cu şcolile profesionale?

Rezultate obţinute

foarte
bine

Planificarea muncii, cooperare
comunicare, informare
Execuţia după calitate şi timp
Auto-verificarea rezultatelor,
control, corecţii, prezentarea
rezultatelor
Beneficii pentru întreprindere

Semnătură formator

VETwin-winModel

bine satisfăcător

suficient

slab

insuficient

Criteriile de evaluare prezentate aici
reprezintă o propunere, ele pot fi specificate
în funcţie de sarcină şi de progresul formării
profesionale a celui în curs de instruire. Ar fi
utile, de ex., şi criterii de evaluare, aşa cum
sunt acestea prevăzute la multe profesiuni noi
pentru evaluarea lucrărilor de proiect de
întreprindere în cadrul examenului de
absolvire.

Semnătură persoană în formare
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5.5 Structurarea orientată Outcome a formării profesionale măsurabilitatea competenţelor profesionale şi personale dobândite
Ce sunt learning Outcomes?
Learning Outcomes descriu competenţe concrete, măsurabile (competenţe profesionale şi personale).
La conceperea /dezvoltarea de unităţi de învăţare, nu conţinutul constituie punctul de pornire (deci nu
Input-ul), ci ceea ce aceia care învaţă trebuie să fi învăţat (/să stăpânească) la sfârşitul modulului /al
unităţii de învăţare.

Indicatori din care se recunosc Outcomes :
1. cunoştinţe
2. deprinderi
3. competenţe sociale şi proprii
5.5.1 Cunoştinţe (ceea ce ştie)
Cunoştinţele desemnează totalitatea faptelor, principiilor, teoriilor şi practicii dintr-un domeniu de
învăţare sau domeniu de lucru.
In Cadrul European de Calificare, cunoştinţele sunt descrise ca cele ştiute teoretic şi/sau faptic.3
Exemplu ocupaţional de cunoştinţe în ramura industriei maselor plastice
1. despre construcţia şi modul de funcţionare a maşinilor de prelucrare a maselor plastice, unelte
şi tehnica perifericelor, necesare în profesie şi în situaţii concrete de muncă.
2. despre protecţia sănătăţii şi a muncii
3. despre echipamentele de comandă electrice, pneumatice şi hidraulice
4. despre managementul calităţii
5. despre procesul de afaceri (/comercial): cunoştinţe despre procesele de afaceri specifice
branşei, tehnologii logistice în domeniul construcţiei de scule şi unelte, al fabricaţiei, întreţinere
şi urmărirea şarjelor/loturilor
6. referitor la datele de întreprindere ale lanţului de creare de valoare (adăugată) - până la
afacerea clientului
O altă subîmpărţire a cunoştinţelor se poate face în funcţie de
•
•
•

cunoştinţe despre elementele de construcţie, sisteme de comandă şi control, scule şi unelte,
materiale de lucru, formule, specificaţii şi definiţii în industria maselor plastice
cunoştinţe despre interacţiunile efectelor în procesul de prelucrare a maselor plastice şi la
conlucrarea elementelor individuale în maşinile de prelucrat mase plastice
cunoştinţe procedurale (/practice) („know-how“) pentru planificarea, execuţia şi controlul unei
activităţi, ca de ex. pregătirea /reglarea maşinii de turnat sub presiune şi înlocuirea unei scule

5.5.2 Deprinderi
Deprinderile sunt capacitatea de a aplica cunoştinţele şi de a folosi Know-how-ul, pentru realizarea
sarcinilor şi soluţionarea problemelor.
In Cadrul European de Calificare(EQR), deprinderile sunt descrise ca deprinderi cognitive (gândire
logică, intuitivă şi creativă), şi deprinderi practice (abilitatea şi folosirea de metode, materiale, unelte şi
instrumente)4.

3

Cadrul European de calificare (EQR) pentru învăţarea de-a lungul vieţii. In: http://www.goodpractice.de/strukturen_beitrag2486.php, Aufruf:28.05.08
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Exemplu raportat la profesie pentru deprinderi în ramura industriei maselor plastice
1. referitor la punerea în funcţiune, supraveghere şi operare corecte a maşinilor şi instalaţiilor
prelucrătoare de material plastic
2. referitor la recunoaşterea şi remedierea avariilor
3. referitor la aprecierea calităţii produselor din material plastic
4. referitor la folosirea tehnicii CAD şi SPS, şi la îngrijirea şi întreţinerea /revizia sistemelor tehnice
de antrenare pneumatică şi electrică
5. referitor la lucrări ecologice şi cu economisire de energie
Deprinderile pot fi recunoscute
• după îndemânarea în manevrarea uneltelor, aparatelor şi maşinilor de lucru,
• după transferarea rapidă a deprinderilor învăţate la noi sarcini de lucru,
• după executarea sigură, fără accidente şi de calitate corespunzătoare a sarcinilor de lucru.
Tot de deprinderi aparţin, în special, şi
• planificarea sarcinilor
• mânuirea desenelor de atelier
• programarea maşinilor de prelucrat mase plastice
• verificarea produselor fabricate şi evaluarea/valorificarea rezultatelor verificării
• întocmirea de succesiuni ale fazelor de lucru şi optimizarea parametrilor de proces

Exemple de competenţa faptice (cunoştinţe, deprinderi):
-

foloseşte metode de soluţionare adecvate de specialitate
rezolvă sarcina corect din punct de vedere practic resp. integral
elaborează rezultate cu aplicabilitate practică
ajunge la soluţii originale ale sarcinii
rezolvă sarcinile economic şi raţional
respectă termenele
concretizează sarcina de ansamblu
efectuează planificarea în mare a muncii
efectuează planificarea de detaliu
planifică controale
coordonează lucrări resp. activităţi individuale
controlează fluxul şi rezultatele muncii

5.5.3 Competenţe personale (competenţe sociale şi proprii)
Competenţele personale sunt capacităţi, cunoştinţe, deprinderi dovedite, precum şi aptitudinile
personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de lucru sau de învăţare, în sfera profesională şi/sau
personală.
In Cadrul European de Calificare, competenţa este descrisă în sensul asumării de răspundere şi
independenţă.5
Competenţele derivă din situaţii de lucru şi descriu, cum execută cei care învaţă sarcinile de lucru la un
nivel înalt de independenţă, şi cum pot lucra împreună cooperativ în cadrul unei echipe şi cu alţi lucrători
de specialitate

5

Cadrul European de calificare (EQR) pentru învăţarea de-a lungul vieţii. In: http://www.goodpractice.de/strukturen_beitrag2486.php, Aufruf:28.05.08
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Acestea sunt, de ex.:
1. exercitarea pe proprie răspundere a responsabilităţii în cadrul lucrului în schimburi tipic pentru
industria maselor plastice
2. punerea de acord şi soluţionarea cooperativă a sarcinilor la remedierea avariilor
3. manevrarea independentă a informaţiilor referitoare la parametri de proces
4. schimbul de informaţii la soluţionarea cooperativă a sarcinilor
Competenţele pot fi recunoscute, între altele, prin faptul că el/ea
- se poate exprima inteligibil
- reuşeşte să comunice inteligibil lucruri legate de munca sa
- poate clarifica o dispută sau un alt conflict într-un mod concret
- se poate descurca rapid într-o situaţie nouă
- poate ghida bine pe alţii şi poate transpune cu succes indicaţiile primite
- Eu nu am dificultăţi în a mă descurca rapid într-o nouă echipă şi a construi o relaţie colegială
Exemple de competenţă personală:
-

intervine pentru ţelurile comune
motivează pe alţi membri ai grupului
acordă susţinere şi ajutor celorlalţi
acceptă părerea altora
se exprimă clar şi inteligibil
comunică deschis informaţii resp. oferă informaţii mai departe
dă celorlalţi mesaje constructive de feed-back
documentează lucrările complet, comprehensibil
structurează documentaţia logic şi formal corect
formulează faptic corect
configurează intuitiv/descriptiv, original
respectă termenele de execuţie
aduce /nu aduce un aport mare
pregăteşte prezentarea
se exprimă corect ca terminologie de specialitate resp. inteligibil
vorbeşte clar şi explicit
prezintă o prezenţă şi atitudine sigure
foloseşte adecvat mediile
respectă limitele de timp

5.6 Sistemul de puncte de credit în economia construcţiilor – exemplu Construcţii din argilă
Construcţiile din argilă câştigă tot mai multă importanţă, şi nu doar exclusiv în sectorul construcţiilor, ci şi
în formarea profesională şi complementară (/reconversia) europeană. Cererea în creştere de lucrători
specializaţi instruiţi şi eforturile europene de a modulariza dobândirea de calificări profesionale, fac
necesară o structurare a formării profesionale în domeniul construcţiilor din argilă.
Pe baza „Cadrului European de Calificare“ (EQR) şi a „Sistemului European de puncte de credit pentru
formarea profesională“ (ECVET), Proiectul EU "Lern·Lehm" (învaţă argilă) concepe /dezvoltă un sistem
care face posibilă dobândirea, evaluarea şi transferarea rezultatele învăţări în domeniul construcţiilor din
argilă între partenerii şi ţările participante. Perspectivele profesionale cresc considerabil atunci când se
acumulează experienţă în străinătate deja din perioada formării profesionale.
Prin aceasta, ECVET Construcţii din argilă ţinteşte promovarea mobilităţii profesionale şi a carierei,
integrând atât învăţarea formală cât şi pe cea informală.
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m – wachsende Märkte,
Punctul de pornire al proiectului l-a constituit divizarea calificării „creator pentru tencuieli din argilă“ în
şase unităţi. Fiecare dintre aceste unităţi se caracterizează printr-un pachet semnificativ de cunoştinţe,
deprinderi şi competenţe.
Ca rezultat apar următoarele unităţi, care corespund, în principal, domeniilor de sarcini stabilite în
întreprinderile de tencuieli pe bază de argilă.
1. Producători de mortar din argilă
2. Execuţia de tencuieli din argilă
3. Întreţinerea, repararea şi tratarea suprafeţelor cu tencuieli din argilă
4. Structurarea spaţiilor interioare cu tencuieli din argilă
5. Elemente decorative din tencuieli din argilă
6. Marketing pentru tencuieli din argilă
Exemplu pentru un ECVET Unitate de învăţare Construcţii din argilă

VETwin-winModel

Modul 5

- 19 -

De acum, acestea pot fi evaluate individual ca unităţi autonome. În acest sens, succesiunea lor nu are
nicio importanţă. Fiecare unitate poate fi documentată şi verificată independent una de cealaltă.
ECVET Construcţii din argilă a fost în aşa fel conceput, încât să poate fi aplicat, în perspectivă, şi
asupra altor formări profesionale şi complementare (/reconversii).
Caracteristic pentru EQR şi având în vedere comparabilitatea, a fost necesară orientarea către
rezultatele învăţării.
ECVET Construcţii din argilă ar trebuie să ofere celor care învaţă posibilitatea să urce, pe diferite căi, de
la un nivel de începător, până la nivelul meseriaşului independent. Rezultatele învăţării deja dobândite
ar trebui să fie acumulabile şi să fie recunoscut pentru calificările existente.
Pentru a asigura, între ţările partenere, comparabilitatea rezultatelor învăţării, ar fost elaborate criterii şi
indicatori fără echivoc pentru evaluarea acestora. In acest sens, obiectivul lui ECVET Construcţii din
argilă nu a fost acela de a egaliza diferenţele regionale din domeniul tehnicilor construcţiilor din argilă şi
al modurilor de construcţie, ci dimpotrivă, de a crea celor care învaţă, tocmai prin schimbul de mobilităţi
transnaţionale, posibilitatea de a face cunoştinţă cu tehnicile de construcţie şi modurile de a construi
existente în Europa. Indicatorii pentru evaluarea criteriilor corespund standardului naţional respectiv
(normă, stadiul tehnicii, tradiţii).
O caracteristică importantă a „unităţii rezultatelor învăţării“ a fost aceea că aceasta poate fi evaluată
independent de locul învăţării. Pentru a putea transfera rezultatele învăţării de la o organizaţie la alta
sau de la o ţară europeană la alta, este necesar un acord asupra metodelor şi proceselor. Cu ajutorul
acestuia trebuie stabilit, în ce măsură cei care învaţă au dobândit într-adevăr anumite cunoştinţe,
deprinderi şi competenţe.
Pentru a nu împiedica dezvoltarea unor metode inovative de verificare, parteneriatul "Lern.Lehm" cu
ECVET Construcţii din argilă nu a stipulat unitar procese pentru înregistrarea rezultatelor învăţării.
Sursă: www.lernpunktlehm.de / Innovationstransferprojekt Lernpunkt Lehm (DE/07/LLP-LdV/TOI/147057)
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CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training): Terminologia politicii
europene de formare generală şi vocaţională. Luxemburg 2008.
ECVET 18.06.2009
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18. Juni 2009 pentru realizarea unui sistem
european de puncte de credit pentru formarea profesională (ECVET), Brüssel, 18.06.2009.
EQR 23.04.2008
Parlamentul European; Consiliul Uniunii Europene: Recomandarea Parlamentului European şi a
Consiliului pentru realizarea Cadrului european de calificare pentru învăţare continuă. Strassbourg,
23.04.2008.
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