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Modul 7
Strategii de profesionalizare şi concepte de calificare pentru prestatorii de servicii educaţionale
pentru modelarea activă a „Proceselor de integrare/interacţiune“
Indicaţii generale privitoare la module
Un principiu indispensabil al acestei instruiri continue, care este valabil pentru toate modulele, se referă
la orientarea metodică specială: Trebuie să se aplice în mod constant ceea ce s-a predat, despre ce se
predat, şi anume metode moderne, orientate spre acţiune, la care instructorii să nu se considere
„instruiţi“, ci „ghizi de învăţare a celor care învaţă“. Deoarece, la nici un modul nu este vorba doar de
transmitere de cunoştinţe, ci trebuie să se construiască o nouă abilitate practică de formare a
proceselor de integrare/interacţiune a formării profesionale şi perfecţionare la locul de muncă,
participanţii îmbină învăţarea în seminariile de prezenţă cu învăţare online, învăţare independentă la
temele de practică, pe care le efectuează în propriul lor domeniu de muncă şi le evaluează, le
aprofundează şi le prelucrează teoretic în cadrul unor întâlniri de grup regulate, împreună cu ceilalţi
participanţi şi cu ghidul de învăţare.
I. Observaţii preliminare la modulul 7
Despre ce este vorba în acest modul şi care este obiectivul
Cu acest modul se intenţionează susţinerea profesionalizării actorilor de formare profesională
pentru formarea proceselor de integrare/interacţiune a formării profesionale şi a perfecţionării în
întreprindere.
Profesionalizarea se referă şi la nivele de conducere şi management, ca şi la angajaţii din formarea
şi perfecţionarea profesională din cadrul întreprinderilor educaţionale şi a altor întreprinderi.
Orientarea către client, şi anume luarea în considerare a nevoilor speciale ale întreprinderii şi
conectare la stadiul de cunoştinţe al angajatului constituie punctul principal. O instituţie educaţională
trebuie să devină, din acest motiv, o instituţie de prestare a serviciilor educaţionale ale ofertelor
inovative profesionale şi să formeze viitoarele structuri de personal şi de organizaţie pe baza unei
strategii clare de întreprindere.
Scopuri de învăţare şi conţinuturi ale modulului
- Transmiterea de concepte pentru dezvoltarea de structuri de personal şi organizaţie orientate
către viitor în cadrul modelării proceselor de integrare/interacţiune a formării profesionale şi a
perfecţionării în cadrul întreprinderii
- Paşii de dezvoltare către o instituţie educaţională inovativă
- Aspecte ale dezvoltării organizaţionale necesare la prestatorul de servicii educaţionale
- Sectoarele de acţiune ale viitoarei dezvoltări de personal şi organizaţie orientate spre viitor
- Transmiterea planului de acţiune pentru profesionalizarea personalului de formare profesională
- transmiterea de aspecte ale învăţării orientate către procesele comerciale
- Exemple de auto-calificare a angajaţilor
- Modularizarea ofertelor educaţionale pentru o formare profesională flexibilă
Ce trebuie să ştie în final participanţii/ persoanele instruite
Să aibă cunoştinţe privitoare la:
- Paşii de trecere la o instituţie educaţională tradiţională la un prestator de servicii educaţionale
inovative
- Domenii de inovaţie în instituţiile educaţionale profesionale
- Ariile de acţiune ale dezvoltării de personal şi a organizaţionale cu orientare către viitor
- Modele organizaţionale la prestatorii de servicii educaţionale
- Aspecte ale orientării către client
- Profesionalizarea personalului
- Modularizarea ofertelor de lucru pentru o formare profesională flexibilă
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- Cunoştinţe despre pedagogi vocaţionali
Abilităţi şi competenţe:
- Utilizarea de elemente, cum ar fi consultanţa, însoţirea în procesul de învăţare, învăţare orientată
către procesele comerciale în munca a unui prestator invaziv de servicii educative
- Dezvoltarea structurilor organizaţionale la prestatorul de servicii educaţionale
- Dezvoltarea structurilor formale şi informale ale unei organizaţii
- Dezvoltarea de oferte educaţionale modulare
- Comunicare cu actori educaţionali
- Interacţiunea bazată pe încredere cu angajaţii şi clienţii
- Moderarea echipei de soluţionare a problemelor
- Dezvoltarea în continuare a conceptelor de calificare în cooperarea cu întreprinderi
- Colaborarea bazată pe încredere cu întreprinderile regionale
Cerinţele privitoare la procesul de auto-învăţare
Participanţii prelucrează, în acest modul, propuneri independente pentru ofertele educaţionale cu
orientare către client în cadrul prestării serviciilor educaţionale inovative pentru IMM-uri şi prezintă
această propunere în faţa grupei de învăţare.
Indicaţii metodice generale pentru ghizii de învăţare
- Perfecţionarea se pune în aplicare în cadrul schimbului din seminariile cu prezenţă şi în practică,
ca şi la pregătirea materialului de învăţare pe platforma online de învăţare.
- În seminariile cu prezenţă, în primul rând se organizează lucrul în echipă.
- Sunt prezentate sarcinile de învăţare şi de lucru ale participanţilor.
II. Conţinuturile şi sarcinile de practică
Conţinut
7.1
Ghiduri de învăţare pentru dezvoltarea şi soluţionarea sistematică a prestărilor de servicii
educaţionale inovative pentru IMM-uri
7.2
Indicaţii cu privire la dezvoltarea organizaţională la prestatorul de servicii educaţionale
7.2.1
Arii de acţiune ale dezvoltării de personal şi organizatorice orientate către viitor
Alegerea structurii organizatorice
7.2.2
Structuri formale şi informale ale unei organizaţii
7.2.3
Fazele şi instrumentele dezvoltării organizaţionale
7.2.4
Sarcinile în procesul de conducere la dezvoltarea organizaţională
7.2.5
Dezvoltarea organizaţională în cadrul cooperării dintre întreprinderi şi prestatorii de servicii
7.2.6
educaţionale
7.3
Posibilităţi de profesionalizare a personalului de formare profesională
Bazele calificării personalului educaţional
7.3.1
Pedagogul de formare şi perfecţionare profesională şi pedagogul vocaţional
7.3.2
Seminar de organizare educaţională
7.3.3
7.4
Învăţare orientată pe comerţ
7.4.1
Consideraţii de bază
7.4.2
Planificarea unei formări profesionale orientate către procesele comerciale
7.5
Autocalificarea angajaţilor
7.5.1
Circuitul calităţii
7.5.2
Coaching
7.6
Modularizarea ca principiu pentru o formare profesională flexibilă
7.6.1
Poziţii de bază pentru modularizare
7.6.2
Exemplul unui concept modular pentru maiştri examinaţi pentru construcţiile de suprafaţă,
respectiv subterane
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Sarcini de practică
În acest modul, participanţii dezvoltă conceptul orientat pe practică pentru ofertele de formare cu
orientare către client în cadrul integrării/interacţiunii formării profesionale şi a perfecţionării în cadrul
întreprinderii, pentru IMM-uri. Prezentarea conceptului se face în faţa grupei de învăţare.
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7.1 Ghiduri de acţiune pentru dezvoltarea şi realizarea sistematică a prestărilor de servicii
educaţionale inovative pentru IMM-uri

Competenţele necesare pentru inovaţiile educaţionale în formarea profesională
Pentru dezvoltarea şi realizarea de prestări de servicii educaţionale inovative pentru IMM-uri, sunt
necesare următoarele competenţe:
-

Recunoaşterea inovaţiilor şi a dezvoltărilor în educaţie şi învăţare
Recunoaşterea dezvoltărilor în interfaţa sistemului de formare profesională şi ocupaţie
Analiza şi evaluare critică a dezvoltărilor în formarea profesională
Promovarea, iniţierea şi însoţirea noilor dezvoltări, măsuri şi prestări de servicii educaţionale
Luarea în considerare a aspectelor strategico-politice, pedagogico-didactice, sociologice, structurale
şi organizatorice
- Transferul noilor cunoştinţe ştiinţifice în situaţii şi contexte concrete din formarea profesională

O formare profesională inovativă, orientată spre viitor ia în considerare, în primul rând, formarea
profesională în întreprinderi mici. Actorii centrali ai inovaţiilor regionale educaţionale, sunt, din acest
motiv, întreprinderile mici şi mijlocii.
Din acest motiv, aceasta urmează un trend necesar, acela al unei devieri de la standardizare şi
îndreptarea spre individualizare şi flexibilizare. Conceptele educaţionale croite pentru întreprinderi
stabilesc tot mai mult cerinţele privitoare la necesar.

Dezvoltarea către o instituţie educaţională inovativă
Orientarea către client, şi anume luarea în considerare a nevoilor speciale ale întreprinderii şi abordarea
stadiului de cunoaştere a angajatului se află în centrul atenţiei. Din acest motiv, o instituţie educaţională
trebuie să se transforme într-o instituţie de prestări de servicii cu oferte educaţionale inovative. Această
orientare a viitoarelor oferte educaţionale stabileşte direcţia de dezvoltare a instituţiilor educaţionale.
În cadrul instituţiilor de formare profesională, pot exista, printre altele, următoarele domenii de inovaţie:
1. Orientarea dezvoltării de personal şi organizaţionale în cadrul instituţiilor educaţionale profesionale
către dezvoltarea competenţelor necesare pentru realizarea de prestări de servicii educaţionale
inovative
2. Dezvoltarea de noi arii de oferte şi sarcini a actorilor educaţionali în formarea şi perfecţionarea
profesională
3. Dezvoltarea de noi perspective a relaţiilor de cooperare dintre instituţiile educaţionale profesionale şi
întreprinderi
În calea devenirii unui prestator inovativ de servicii educaţionale, există patru elemente:
1. Îmbinarea dintre calificare şi consultanţă oferă posibilitatea unei oferte cuprinzătoare dintr-o singură
mână
2. Locul de muncă din cadrul unei întreprinderi ca loc de învăţare trebuie să fie acceptat şi integrat în
prestarea de servicii educaţionale
3. Orientarea către client dobândeşte o valoare centrală şi se finalizează în prestarea de servicii
educaţionale, modelată împreună cu clientul
4. Modelarea locurilor de muncă şi a unui mediu de învăţare, necesare pentru învăţare, creează baza
sectorului de cooperare
Pasul de la o instituţie tradiţională de învăţământ către un prestator de servicii educaţionale inovativ
indică drumul de la oferta standard către prestările de servicii educaţionale adaptate nevoilor
întreprinderii. În acest sens, este vorba despre un aspect al schimbării mondiale de paradigmă de la
ofertele standardizate la ofertele individualizate. Sunt necesare flexibilitatea şi deschiderea în modelare.
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Idei principale privitoare la
o instituţie educativă tradiţională
Credibilitate

Idei principale privitoare la
noul prestator inovativ de servicii educaţionale
Diversitate de idei – concepute după nevoile pieţei,
individuale, customizate

Consistenţă şi continuitate

Înalt grad de credibilitate

Soliditate

Soliditate şi flexibilitate

Măsuri educative standardizate conform
catalogului

Activitate şi acţiune independentă

Implementarea specificaţiilor centrale

Disponibilitate de negociere şi comunicare

Documentaţie staţionară şi completare de dosare

Dezvoltarea de produs şi funcţia de consultanţă

Evaluarea se referă la execuţie

Aplicarea reţelelor de tehnologie a bazelor de date
şi de tehnologia informaţiei
Evaluarea se referă la aprecierea utilităţii
materialului învăţat

Inovaţiile pot fi obţinute doar dacă se ajunge ca prestatorul de servicii educaţionale să înveţe şi să
lucreze împreună cu clienţii lor şi cu alţi prestatori de servicii educaţionale (cooperări regionale).
Reţeaua relaţională se orientează, în acest scop, către punctele esenţiale
- Managementul cunoştinţelor
- Rentabilitatea organizării şi a conducerii de întreprindere
- Benchmarking pentru prestatorul de servicii educaţionale
- Cooperarea prestatorilor de servicii educaţionale.
Din cerinţele faţă de un prestator de servicii educaţionale, rezultă competenţele şi abilităţile personalului
educaţional necesare şi care trebuie dezvoltate, orientarea către client ca bază de acţiune şi capacitatea
de integrare a clientului în procesul de prestare a serviciilor.
În cadrul orientării către client, a achiziţiei de clienţi şi a suportului pentru clienţi, există diferite abordări
ale consultanţei integrate pentru întreprinderi:
Abordarea orientată către ofertă
- Depăşirea abţinerii de la formare şi perfecţionare profesională a întreprinderilor mici şi mijlocii prin
marketing educaţional. Conectarea la nevoile reale ale managementului în IMM-uri.
- Consultanţă pentru instruire pe baza strategiei de marketing.
Abordarea orientată către cerere
- IMM-urile cunosc nevoie de dezvoltare şi de perfecţionare profesională a angajaţilor săi.
Ele solicită instruire în cunoştinţă de cauză.
- Prezenţa prestatorului de servicii educaţionale face posibilă cererea orientată către scop.
Avantaj de piaţă: oferte educaţionale specifice clienţilor.
Consolidarea cererii de calificare
- Orientarea către client prin structurarea corespunzătoare şi prezentarea ofertelor de formare şi
perfecţionare profesională.
- Alocarea suportului decizional pentru estimarea necesarului de formare şi perfecţionare profesională.
Elementele decisive în munca unui prestator de servicii educaţionale sunt:
- Consultanţa
- însoţirea în procesul de învăţare şi
- orientarea către acţiune
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CONSULTANŢA
Consultanţă înseamnă:
- acţionarea în sensul ofertei educaţionale clar definite, orientate către necesităţi, în cadrul discuţiei de
consultanţă directă şi în procesul comunicaţional dintre întreprinderi şi instituţiile educaţionale
- susţinerea întreprinderilor, cu ajutorul consultanţei, la clarificarea necesarului de perfecţionare
profesională.
Consultanţa include şi orientarea persoanelor instruite în procesul de învăţare.
ÎNSOŢIREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE
Însoţirea în procesul de învăţare este însoţirea profesională a persoanelor, care îşi organizează propriul
lor proces de învăţare (învăţarea auto-organizată), prin:
- Consultanţă de specialitate pentru căi de învăţare (auto-direcţionate)
- recunoaşterea nevoii de învăţare
- Coaching
- Însoţirea în reflectare
- Consultanţa în asigurarea cunoştinţelor
- Modelarea mediului de învăţare
ORIENTAREA ACŢIUNII
Orientarea acţiunii în formarea profesională are ca scop abilitarea persoanelor instruite pentru
parcurgerea independentă a celor şase paşi ai unei acţiuni profesionale complete (informare,
planificare, luarea deciziilor, execuţia, controlul şi evaluarea conclusivă) într-un mediu considerat eficient
de către ei. Prin referirea la mediul de lucru al persoanelor instruite, acestea pot contribui cu propriile lor
experienţe. Acţionarea conform planurilor şi însuşirea abilităţilor de soluţionare a problemelor sunt
plasate în centrul procesului de învăţare.
În cazul problemelor ridicate de derularea unui proces de muncă, persoanele instruite se ajută reciproc
în grupe.
Instructorii vor pune doar întrebări constructive, oferă consultanţă la căutarea soluţiilor sau moderează
procese de grup pentru a promova activităţile de învăţare independent ale tinerilor.
Aspecte ale orientării către client
Necesarul clientului este stabilit prin prezenţa în diferite forme (Internet, Telefon, faţă-n faţă), printr-o
colaborare de termen lung şi prin intermediu partenerilor de discuţie instruiţi.
Nevoia de formare profesională a clientului poate fi satisfăcută optim printr-o bună cunoaştere a situaţiei
la faţa locului, la client, şi printr-un personal specializat instruit continuu la nivelul actual al tehnicii. Astfel
survine un nou rol al personalului – de la instructor la însoţitor al procesului de învăţare. În timpul
contactului, vor fi colectate informaţii, mesaje şi altele. Cu cât mai optime sunt informaţiile de input, cu
atât prestarea serviciilor educaţionale poate fi efectuată mai detaliat şi mai ajustat. Din acest fapt rezultă
un proces de învăţare sau revizuire pentru angajaţii unei instituţii educaţionale.
Următoarele proprietăţi şi activităţi îl formează pe prestatorul inovativ de servicii educaţionale:
• O structură organizaţională flexibilă
• Filozofie de întreprindere inovativă
• Relaţia cu clientul cât mai apropiată de nevoile acestuia
• Asigurarea calităţii
• Infrastructură complexă
• Competenţă de personal
• Flexibilitate cu privire la comenzile clienţilor şi conţinuturile muncii
• Activitate şi acţionare independentă
• Disponibilitate de negociere şi comunicare
• Dezvoltarea de produs orientată după nevoile clientului (consultanţă şi însoţire)
• Aplicarea tehnologiilor IT
• Evaluarea să se refere la aprecierea utilităţii
• Disponibilitatea de modificare a modurilor şi metodelor de lucru
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Calitate

Sarcini complexe de muncă

Predictibilitate

Controlul calitativ al programelor
individuale

Tratamentul egal

Procesul de modificare

Credibilitate

Dezvoltare de
personal

Calitatea – parte integrantă a
formării profesionale

Acţiune cu orientare către
întreprindere

Acţionarea
orientată
instituţia organizaţională

Organizaţie
către

Program educaţionale
standardizate

Măsuri orientate către întreprindere

Întreprinderi
educaţionale

Circuitul calitativ în structurare şi
derulare organizaţională

Prestarea de
servicii
educaţionale
(îmbinarea
competenţei de
întreprindere cu
cea profesională)

Asigurarea calităţii cu orientare către
proces

Organizare matriceală orientată către
proiect

Acţionare flexibilă, cu structură
deschisă

Formare şi perfecţionare de
întreprindere şi profesională cu
orientare către coaching

Centrul de service
Formare
profesională

Structură organizatorică flexibilă
şi ca sistem complex

Acţionare cu orientare către
prestarea de servicii

Măsuri de calificare orientate
după necesităţi

Prestator de servicii
educaţionale

Muncă inovativă - Formare profesională

Profil cerut

Ofertant de
cursuri /seminarii

Schimbarea de
structură în economie

Paşii conceptuali de dezvoltare de la instituţia educaţională la prestatorul de servicii educaţionale

7.2 Indicaţii pentru dezvoltarea organizaţională la prestatorii de servicii educaţionale

7.2.1 Sectoare de acţiune ale dezvoltării de personal şi organizaţionale cu orientare către viitor
Întreprinderile educaţionale cu orientare către piaţă trebuie să se ocupe tot mai mult şi mai intensiv cu
planurile de viitor şi să formeze, cu orientare către scop, structurile viitoare de personal şi
organizaţionale pe baza unei clare strategii de întreprindere. În acest scop, un management al calităţii
înţeles ca instrument de conducere trebuie să includă şi propria dezvoltare de personal şi
organizaţională şi nu are voie să se limiteze doar protejarea status quo-ului atins până în prezent.
Obiective de viitor nu vor fi considerate doar grupurile-ţintă, ci şi conţinuturile specifice clienţilor, propriul
repertoriu de metode pentru transmiterea şi însuşirea conţinuturilor, formele de organizare diferenţiate şi
eficiente din punctul de vedere al costurilor ca şi dovada creşterii competenţei la clienţi.
Sferă de acţionare
Managementul extern de formare şi perfecţionare profesională pentru întreprinderi mici şi mijlocii
Întreprinderile mici şi cele mai mici nu dispun întotdeauna de potenţialele pentru o dezvoltare continuă
de personal pentru asigurarea întreprinderii. Aici rezultă o sferă largă de activitate pentru întreprinderile
educaţionale, care dispun de competenţele corespunzătoare în domeniul profesional şi pedagogic,
respectiv care doresc să dezvolte astfel de competenţe. De acestea aparţin cunoştinţe pentru estimarea
necesarului de calificări necesare în, de măsuri specifice perfecţionării şi de efectuare efectivă a
calificărilor în diferite locaţii de învăţare. Deoarece, de regulă, cele mai multe întreprinderi educaţionale
nu dispun de proprii angajaţi cu profilul de calificare necesar, vor fi atraşi experţii externi corespunzători.
Din motive legate de costuri, întreprinderile educaţionale trebuie să se concentreze şi în viitor asupra
competenţelor esenţiale şi să achiziţioneze competenţele necesare pentru aplicarea măsurilor de
perfecţionare.
Sferă de acţionare
Învăţarea şi munca împreună cu clientul la un produs comun
Colaborarea cu clienţii în domeniul educaţional se distinge prin învăţarea în cadrul procesului de muncă
sau prin munca de proiect. Învăţarea şi munca se contopesc într-un proces unitar. Învăţarea şi munca
integrate în proiect ca formă efectivă a dezvoltării competenţei la clienţii – întreprinderi sau la
participanţii individuali duce la un altfel de înţelegere a învăţării şi a predării în propria întreprindere
educaţională. Instructorul acţionează progresiv ca Coach şi moderator şi se plasează conştient în rolul
persoanei instruite. Dezvoltarea marketing-ului educaţional şi orientarea către client sunt astfel sfere de
acţiune orientate către viitor pentru Managementul în întreprinderile educaţionale.
Sferă de acţionare
Susţinerea şi modelarea proceselor informale de învăţare
Analizele au dovedit că partea principală a competenţelor dobândite este însuşită prin procesele de
învăţare informale. Învăţarea informală este desemnată ca învăţare care nu este organizată şi
structurată din exterior. Este stabilită în mare măsură autonom, are loc în muncă şi în mediul social şi
survine din experienţele profesionale şi de viaţă. Astfel, învăţarea informală este de interes în special
pentru întreprinderi mici, deoarece învăţarea informală este strâns legată de activitate, iar tocmai în
aceste întreprinderi, schimbul de idei şi de experienţe cu alţi oameni şi specialişti este cu greu posibil
datorită echipei mici implicate în procesul de muncă.
Susţinerea învăţării informale în întreprinderi mici trebuie să se refere, în primul rând, la analiza
didactică a aranjamentelor de autoînvăţare, pentru a obţine din aceasta sectoare de acţionare uşor
implementabile pentru întreprindere. Componentele situaţiei de învăţare autonomă sunt propriile
competenţe profesionale şi cerinţele întreprinderii, autoevaluarea propriile calificări pentru învăţarea

autonomă şi deducerea scopurilor de învăţare şi conţinuturi corespunzătoare, ca şi a propriile metode
disponibile, organizarea propriului procedeu şi reflectarea asupra rezultatului învăţării.
Sfera de acţiune
Învăţarea şi predarea prin medii noi
Pentru fiecare întreprindere educaţională, predarea şi învăţarea cu tehnologii moderne informaţionale şi
comunicaţionale este o sferă actuală de acţionare, care solicită într-un grad înalt calificarea angajaţilor şi
asigurarea calităţii proceselor pedagogice.
În special în perfecţionare, deşi în mod progresiv şi în formarea profesională, învăţarea prin medii noi
dobândeşte o importanţă crescândă.
Rolul instructorului se schimbă astfel, transformându-se în consultant de învăţare, moderator şi mentor.
Şi rolul persoanelor instruite se schimbă în acest caz. Bazele metodice pentru învăţarea individuală şi
motivaţia de învăţare individuală trebuie să fie deja extinse la persoanele instruite, pentru a putea
transforma informaţiile obţinute în cunoştinţe.
Tele-învăţarea înseamnă, în primul rând, anularea locului comun de învăţare. Instructorii şi persoanele
instruite se află în locaţii de predare şi de învăţare diferite una de cealaltă, care sunt legate una de
cealaltă printr-un sistem de comunicaţii. Însăşi întreprinderile educaţionale trebuie să fie pregătite, din
punct de vedere tehnic şi didactic, pentru această formă de învăţare, chiar dacă, în viitor, evenimentele
ce necesită prezenţa nu vor fi omise.

7.2.2 Alegerea structurii organizaţionale
La alegerea structurii organizaţionale optime şi a modurilor de derulare a proceselor, un indicator
evident îl constituie flexibilitatea, care se evidenţiază prin următorii 3 indicatori:
1. Multi-organizaţional
Această combinaţie de structură face posibilă o adaptare la toate cerinţele:
- Sistem uniliniar: responsabilitate clară, structură simplă
- Sistem al liniilor manageriale: atribuire clară, previzibilitate
- Organizare pe mai multe linii: aplicare flexibilă, evidenţierea autorităţii de specialitate
- Organizare matriceală: Optimizarea prin 2 competenţe esenţiale; muncă de echipă şi orientarea
către proces
2. Interrelaţionare variabilă
Spaţiul larg de acţiune prin toate legăturile posibile
3. Constituirea şi desfiinţarea de structuri
Variaţie în organigramă şi, astfel reacţia promptă la influenţele din exterior prin constituirea şi
desfiinţarea de structuri

7.2.3 Structuri formale şi informale ale organizaţiei
Indicatori ai structurilor formale şi informale ale unei organizaţii:
Formal:
-

ierarhii oficiale
competenţe definite în scris
responsabilităţi stabilite
grupe de proiect axate pe sarcini
căi informaţionale stabilite
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Puncte forte: - Structuri tradiţionale şi, din acest motiv, structuri organizatorice previzibile şi estimabile
- un grad înalt de siguranţă pentru soluţionarea sarcinilor de către angajaţi, atâta timp cât
clienţii principali sunt de faţă
- Experienţă şi soliditate
Riscuri:

- Plictiseală
- disponibilitate redusă de învăţare

Informală:
- Relaţii de prietenie, reţele
- Rivalităţi între persoane, dar şi între grupuri
- Aprecierea cunoştinţelor şi a capacităţilor
Puncte forte: - Organizare lejeră şi flexibilă a colaborării, cooperare accentuat informală
- Sarcini noi şi interesante
- Motivaţie crescută de muncă
Riscuri:

- auto-exploatare
- în cazul creşteri organizaţiei: stabilirea insuficientă a demersurilor

7.2.4 Faze şi instrumente ale dezvoltării organizaţionale
Dezvoltarea organizaţională înseamnă modificarea planificată a unei organizaţii, cu următoarele faze:
–
–
–
–
–
–
–
–

Începerea transformării
Recunoaşterea nevoilor
Diagnosticarea problemelor
Dezvoltarea uneia sau mai multor strategii
recunoaşterea limitelor abordărilor respective
Alegerea unei strategii
Implementare
Evaluare

Instrumente ale dezvoltării organizaţionale (exemple):
Nivelul angajaţilor:

Training comportamental, coaching, training de
sensibilitate

Nivelul grupei:

Consultanţă în cadrul procesului, dezvoltarea în echipă,
cercul calitativ

Nivelul organizaţiei:

Studii bazate pe chestionare, definiţia scopurilor
întreprinderii,
schimbarea culturii antreprenoriale
Job enrichment, Job enlargement

Organizarea muncii:
Procese de formare
profesională:
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7.2.5 Sarcini în procesul de conducere la dezvoltarea organizaţională
Orientarea către sarcini:
– Atingerea scopurilor conţinute
– Procesele de muncă trebuie să fie optimizate
– Angajaţii trebuie să acţioneze optim în acest context
Orientarea către angajat:
– Angajaţii, echipa şi organizaţia trebuie să se dezvolte mai departe
– Angajaţii sunt susţinuţi în dezvoltare de către conducere („Coaching“)
– Întărirea identificării cu întreprinderea
Moderarea echipei de soluţionare a problemelor :
- Moderarea nu serveşte auto-reprezentării
- Moderarea este atunci necesară, când echipele de soluţionare a problemelor trebuie să stabilească
cât mai rapid şi eficient planificări şi decizii, şi când se caută soluţii bune fără a se lua în considerare
poziţia ierarhică a participanţilor
- Moderatorul nu participă la munca de stabilire a conţinutului
- El este responsabil pentru procesul de muncă, managementul timpului şi o participare egală a
participanţilor
- Conducerea poate modera ea însăşi, dacă respectă aceste reguli, în caz contrar, pe cât posibil trebuie
să modereze o persoană din exterior.

7.2.6 Dezvoltarea organizaţională şi cooperarea întreprinderilor şi a prestatorilor de servicii
educaţionale
Întreprinderea

Este o întreprindere de formare
profesională şi partener contractual pentru
persoanele care vor fi instruite

Instituţia de educaţie profesională

Susţine la selectarea solicitanţilor
până la examenul final

Îi învaţă pe tineri competenţe şi cunoştinţe
specifice întreprinderii

Modelează tinerii angajaţi în timpul
formării profesionale practice

Le acordă tinerilor o formare
profesională suplimentară cu orientare
către practică - sub forma de module

Pune la dispoziţie infrastructura
instituţiei educaţionale
Asigură, astfel, o dezvoltare a calificărilor
cu orientare către viitor
Păstrează contactul cu şcoala
profesională şi cu întreprinderea pentru
a asista dezvoltarea tinerilor
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Dezvoltarea educaţională la prestatorii de servicii educaţionale

Calificare progresivă cu orientare către locul de muncă

Constituirea de lanţuri credibilitate la întreprindere
Flexibilizare şi deschidere progresivă în modelare
Orientare progresivă către clienţi şi către prestarea de
servicii
Prestare progresivă de servicii
Integrarea formării profesinale a service-ului în procesul de
creştere valorică a întreprinderii

Dezvoltarea organizaţională la prestatorul de servicii educaţionale duce la noi prestări de servicii
educaţionale:
-

Formarea şi perfecţionarea profesională la locul de muncă în întreprindere
Preluarea managementului formării şi perfecţionării profesionale de la selectare până la examen
Coaching pentru personalul specializat care efectuează instruirea
Deschiderea spre modelare şi flexibilitatea
Implicarea sarcinilor de întreprindere în măsurile de training
faze de prezenţă la prestatorul de servicii educaţionale cu faze de auto-învăţare şi e-learning
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Exemplu al unei structuri organizaţionale în Centrul de Formare Profesională SAZ Schweriner Ausbildungszentrum e.V. / Germania

7.3 Posibilităţi de profesionalizare a personalului de formare profesională
În instituţiile educaţionale lucrează oameni cu profesii diferite. Printr-o simplificare accentuată, aceştia
vor fi împărţiţi în două categorii. Fie aceştia deţin o formare profesională pedagogică fie o formare
profesională specializată. Niciuna dintre cele două categorii nu aparţin profesiilor clasice de prestare
de servicii.
Din acest motiv, pare rezonabil ca personalului să fie informat mai îndeaproape asupra ideilor de
prestare a serviciilor. În plus, personalul cu formare profesională trebuie să fie dotat cu mai multe
cunoştinţe din pedagogie, iar personalul cu formare pedagogică cu mai multe cunoştinţe cu privire la
procesele individuale în efectuarea de prestări de servicii educaţionale.
Formarea şi perfecţionarea profesională a devenit o sarcină mai complexă: noii instructori de formare
profesională, diversele modificări ale prevederilor legale, outsourcing, eterogenitatea grupelor de
învăţare, percepţii şi aşteptări de învăţare diverse, noi forme ale colaborării în formare profesională,
integrare/interacţiune a formării şi perfecţionării profesionale.
Aceasta include de asemenea şi transmiterea diverselor competenţe de acţionare, spre exemplu,
competenţa de învăţare autonomă, de asemenea o astfel de competenţă cum ar fi înţelegerea
transformării tehnice şi economice, etc.
Cerinţele crescute presupun calificare profesional-pedagogică cuprinzătoare progresivă a
personalului educaţional.
În continuare, sunt specificate diverse posibilităţi de calificare, care au fost dezvoltate prin participarea
Centrului de Formare Profesională Schweriner (SAZ):
-

Baza calificării personalului educaţional
Pedagogul de formare şi perfecţionare profesională şi pedagogul vocaţional
Calificarea pentru trainerul de perfecţionare
seminarul de organizare educaţională

7.3.1 Baza calificării personalului educaţional
„Examenul pentru capacitatea de formator profesional“ constituie, în Germania, baza şi prima treaptă
a calificării personalului educaţional, pentru ca acesta să fie pregătit la timp pentru provocările actuale
ale formării profesionale. Acesta constituie baza de calificare pentru formarea profesională şi pentru
alte traininguri vocaţionale pentru pedagogi de formare şi de perfecţionare profesională.
Pentru a pregăti specialişti pentru activitatea solicitantă efectuată de către instructorii de formare
profesională, aceştia trebuie să deţină competenţe în următoarele sfere de acţionare:
Verificarea condiţiilor de formare profesională şi planificarea formării profesionale
 Avantajele şi foloasele formării profesionale în cadrul întreprinderii
 Planificarea necesarului de formare profesională în întreprindere
 Structurile sistemului de formare profesională şi interfeţele acestuia
 Alegerea profesiilor de formare profesională
 Compatibilitatea dintre întreprindere şi formarea profesională
 Folosirea prestărilor de servicii educaţionale externe
 Măsuri ale pregătirii profesionale
 Funcţia şi sarcinile în formarea profesională

Pregătirea formării profesionale şi atitudinea beneficiarilor de formare profesională
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De la ordinea de formare profesională la planul de formare profesională al
întreprinderii
Posibilităţile colaborării şi participarea angajaţilor în reprezentarea intereselor de
întreprindere în formarea profesională
Colaborarea cu partenerii de cooperare
Criteriile şi procedurile de alegere a persoanelor care vor fi instruite
Contract de formare profesională
Colaborarea cu centrele competente

Efectuarea formării profesionale
















Modelarea structurilor de învăţare necesare pentru învăţare
Feedback
Organizarea, structurarea şi evaluarea perioadei de probă
Dezvoltarea şi modelarea de sarcini de învăţare şi muncă,
Metode şi medii de formare profesională
Dificultăţi de învăţare
Ajutoare de susţinere a formării profesionale
Posibilităţile de prelungire şi scurtare a duratei de formare profesională
Calificări suplimentare
Dezvoltarea persoanelor instruite
Probleme şi conflicte în formare profesională de zi cu zi
Constatarea şi evaluarea performanţei
Analizarea rezultatelor examenului şi a evaluării performanţelor
Discuţii de apreciere
Competenţe interculturale

Finalizarea formării profesionale






Pregătirea pentru examen
Luarea în evidenţă a examenului la centrul competent
Certificatele de absolvire
Căile de dezvoltare în întreprindere
Posibilităţi de perfecţionare profesională

7.3.2 Pedagogul de formare şi perfecţionare profesională şi pedagogul vocaţional
Pedagogul de formare şi perfecţionare profesională
Pedagogii de formare şi perfecţionare profesională acţionează în procesul de formare şi perfecţionare
profesională din întreprindere. În acest scop, aceştia oferă consultanţă, evaluează supervizează
persoanele aflate în respectivele situaţii de învăţare.
În acest context, acestea constată
• Competenţe ale angajaţilor şi a persoanelor care vor fi instruite,
• Formulează cerinţele de formare profesională,
• Dezvoltă, bazându-se pe acestea, împreună cu persoanele care vor fi instruite, şi cu angajaţii,
căi individuale de învăţare,
• Modelează, coorodonează şi optimizează căile de învăţare în cadrul structurilor organizatorice
respective.
Alte sarcini ale pedagogilor de formare şi perfecţionare profesională sunt următoarele:
• Consultanţă şi susţinere pentru personalul de formare şi perfecţionare profesională,
• Susţinerea introducerii sistemelor de management al calităţii,
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•
•
•

Verificarea şi optimizarea măsurilor educaţionale existente,
Dezvoltarea măsurilor de marketing pentru atragerea de persoane care vor fi instruite,
Optimizarea procedurilor de examinare şi apreciere şi participarea, în caz de necesitate, la
structurarea examenelor şi a temelor de examinare.

Pentru a putea lua în considerare aceste sarcini, aveţi nevoie de calificări în următoarele domenii:
Procese de învăţare şi însoţire la învăţare
 Modelarea proceselor de învăţare şi însoţirea în procesele de învăţare
 Însoţirea în învăţare, susţinută prin psihologia învăţării, pedagogie pentru tineri şi adulţi şi
pedagogie socială
 Alegerea şi aplicarea mediilor
 Consultanţă în învăţare şi dezvoltare
Procese de planificare în formarea profesională:






Organizarea şi planificarea proceselor educaţionale profesionale
Atragerea, selectarea persoanelor care vor fi instruite şi stabilirea compatibilităţii acestora
Evaluarea performanţelor de învăţare, ca şi examinarea şi structurarea examenelor
Însoţirea prin pedagogie profesională a specialiştilor în formarea şi perfecţionarea
profesională
Asigurarea calităţii proceselor de formare profesională

Pedagogul vocaţional
Pedagogii vocaţionali acţionează în formarea şi perfecţionarea profesională. Printre sarcinile
acestora, se numără organizarea, introducerea şi efectuarea de formare şi perfecţionare profesională,
ca şi a unor procese de educaţie profesională. Aceştia consiliază, apreciază şi însoţesc respectivii
beneficiari de educaţie în procesul de învăţare, şi, în special la transferul celor învăţate în practică.
Pedagogi vocaţionali …
• Planificarea şi organizarea nu doar a proceselor de formare şi perfecţionare profesională, ci şi
estimarea calificărilor necesare şi de perspectivă, şi integrarea acestora în procesele
respective de învăţare şi muncă. Aceştia consiliază şi susţin introducerea noilor metode de
formare şi perfecţionare profesională în respectivele întreprinderi şi instituţii. Ei susţin, califică
personalul educaţional şi îl orientează.
•

Realizează independent, cu luarea în considerare a situaţiei respective a costurilor şi a
eficienţei, concepte de formare şi perfecţionare profesională, cu orientare asupra grupului ţintă
şi le introduc în structurile respective.

•

Dezvoltă strategii de marketing pentru respectivele formări şi perfecţionări profesionale. În
acest scop, efectuează supravegherea pieţei şi analiza pieţei. Aspectele controlling-ului de
formare profesională, ca şi a management-ului calităţii în respectivele sisteme de formare şi
perfecţionare profesională sunt luate în considerare cu această ocazie. În acest context,
pedagogii vocaţionali colaborează strâns cu toţi participanţii la formarea şi perfecţionarea
profesională, ca şi cu conducerea administrativă şi de personal. Aceştia iniţiază şi însoţesc
procesele de schimbare organizatorice necesare şi dezvoltă în acest scop procesele necesare
de susţinere şi consultanţă.

•

Preiau ei înşişi sarcini de conducere în secţiile respective de formare şi perfecţionare
profesională. Deţin competenţe cuprinzătoare în domeniul dezvoltării de personal, pentru a
implementa măsuri corespunzătoare de dezvoltare organizaţională, ca şi măsuri de
introducere a promovării şi implementării competenţei.
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•

Pot acţiona şi ca consilieri externi pentru întreprinderi în domeniile formării şi perfecţionării
profesionale. În această funcţie, acţionează şi în organizarea şi implementarea de măsuri sau
le efectuează independent.

Pentru a putea administra aceste sarcini, aveţi nevoie de calificări în următoarele domenii:
• Procese esenţiale de formare profesională
 Procese de învăţare şi însoţirea în învăţare
 Procese de planificare
 Procese de management
• Acţionarea în direcţia pedagogiei vocaţionale în domeniile educaţiei vocaţionale
 Formare profesională
 Perfecţionare
 Dezvoltare şi consultanţă de personal
Din aceasta rezultă că pedagogii vocaţionali trebuie să deţină, pe lângă competenţe pedagogice bune
şi extinse, şi competenţe de consultanţă, conducere şi sociale.

7.3.3 Seminar de organizare educaţională
Pentru executarea profesională a prestărilor de servicii educaţionale în organizaţiile educaţionale, este
necesară, în cazul tuturor angajaţilor, o revizuire a consideraţiilor şi competenţe extinse de acţionare.
Prin această instruire, se transmit competenţe de specialitate, metodice şi sociale pentru stabilirea de
prestări de servicii educaţionale pe piaţă de către angajaţi.
Grupurile ţintă sunt angajaţii din toate domeniile întreprinderilor educaţionale. Se pune accent pe
domenii ca administraţia, marketing, vânzare şi management, care nu sunt responsabile direct cu
realizarea de conţinuturi de instruire şi formare profesională, ci, în principal, sunt competente în
modelarea operativă a prestărilor de servicii educaţionale.
Modulul 1
Comunicare şi managementul clienţilor
- orientat către practică, puţină teorie,
- Păstrarea clienţilor,
- Management-ul reclamaţiilor

Modulul 2
Management educaţional şi auto-management
- Prestatori de servicii educaţionale a diverselor organisme cu răspundere financiară,
- Dezvoltarea de produs,
- Management de produs, control,
- Management de proiect, management propriu, management-ul timpului,
- organizarea muncii

Modulul 3
Referitor la întreprindere şi succes
- Calculaţia costurilor şi a performanţelor,
- Gândire şi acţiune antreprenorială,
- baze juridice,
- Cunoştinţe de principiu la tratarea întrebărilor comerciale

Modulul 4
Aducerea pe piaţă a educaţiei
- Privire generală asupra instrumentelor de marketing,
- Dezvoltare de personal în întreprindere,
- Factori locaţionali ca argument de vânzare,
- Distribuirea teoriei şi a practicii,
- Plan de marketing
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Management

Administrare

Formare şi perfecţionare
profesională

B

C

D
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Administraţia şi
conducerea
întreprinderii

A

Nivele de funcţii

Asistent Management
Personal calificat (lucrător calificat, ucenic) şi examen de
însuşire a formării profesionale, maistru

Instructor tehnic şi de promovare

Pedagog social (cu specializare)
Catedră cu specializare de instruire profesională

Facility Management

Instructor

Profesor consultant

Pedagog social

Profesor de şcoală profesională
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Specialist informatician

Administraţie IT

Modul 7

Comerciant

Contabilitate

Seria de seminare „organizare
educaţională“

Seria de seminare „organizare
educaţională“

Pedagog de formare sau
perfecţionare profesională sau
Instructor de educaţie continuă
(HWK)

Pedagog de formare sau
perfecţionare profesională sau
Instructor de educaţie continuă
(HWK)

Seria de seminare „organizare
educaţională“

Seria de seminare „organizare
educaţională“

Seria de seminare „organizare
educaţională“

Seria de seminare „organizare
educaţională“

Pedagogi de formare sau
perfecţionare profesională sau

Se vor ocupa din toate nivelurile de funcţii (A, C, D)

Funcţii de conducere în
stabilirea de măsuri, şefi ai
grupelor de specialişti sau şefi
de echipă

Pedagog vocaţional

Viitoare absolviri şi calificări
suplimentare

Pedagog vocaţional

Diplomă, Master, licenţă din cele mai diverse domenii
profesionale (ştiinţe economice, ştiinţele naturii, ştiinţe
umane şi sociale)

Absolviri de formare profesională existente şi
acceptate

Şefi de secţii

Administraţie,

Denumiri

Scop: Stabilirea ajutorului pentru calificarea sistematică şi ierarhică a personalului unui prestator de servicii educaţionale.

Schema sistematizării opţiunilor de calificare

7.4 Învăţarea cu orientare către procesul comercial
7.4.1 Consideraţii de bază
În cazul învăţării cu orientare către afaceri, nu sunt transmise informaţii legate de activităţi individuale
(găurire, şlefuire, strunjire) şi consolidate pe parcursul formării profesionale, ci se învaţă, nemijlocit, să
se integreze automat toate calificările pe parcursul întregii secvenţe de acţionare.
Se vorbeşte de o formare profesională orientată către proces, când formarea profesională este integrată
direct în derularea acţiunii în întreprindere, deci când are loc într-o situaţie reală. Scopul constă în aceea
că persoanele instruite trebuie să înveţe tot ce este necesar în stăpânirea unui astfel de parcurs al
muncii. Acest lucru funcţionează cel mai bine când învăţarea are loc imediat şi fără ocoluri didactice în
cadrul acestor procese reale. La baza acestuia se află următoarea idee: dacă cineva a învăţat să
desfăşoare independent un proces comercial (respectiv procese parţiale), atunci acesta a obţinut în
mod evident şi calificările individuale, abilităţile sau competenţele necesare, de care are nevoie în acest
scop. Stăpânirea procesului este scopul învăţării. Se renunţă la instruirea în derularea muncii după
activităţi individuale – cum ar fi măsurarea, marcare, tăierea cu fierăstrăul, perforare, şi aşa mai departe
– la defalcarea acestor acţiuni şi la instruirea cu privire la acestea. În locul acestei instruiri, se aplică
principiul: dacă cineva stăpâneşte procesul, atunci stăpâneşte şi toate calificările, care sunt necesare în
acest scop. Atunci, aici se vorbeşte despre competenţe profesionale de acţionare, care sunt solicitate
într-un astfel de proces, deci, spre exemplu, orientarea către client, capacitatea de a lucra în echipă,
deschiderea către nou, capacitatea de soluţionare a problemelor, capacitatea de planificare.
Formarea profesională orientată către proces renunţă deci complet la ocolul didactic al transmiterii de
calificări individuale şi exersează direct procese, respectiv procese parţiale.
Scopul este acela, de a putea stăpâni procese comerciale, deci derulări comerciale reale, respectiv de a
le putea efectua. Nu sunt construite niciun fel de situaţii de acţionare „artificiale“ la conţinuturile de
învăţare date, ci ca situaţie de acţionare va fi stabilită doar munca autentică.
Teoretic, în fiecare muncă reală, se poate învăţa exact ceea ce este necesar pentru această muncă.
Munca şi învăţarea sunt două aspecte ale aceluiaşi proces, căci de fapt, nu se poate lucra deloc fără a
se învăţa în acelaşi timp. Persoanele care vor fi instruite învaţă cel mai bine dacă participă responsabil,
prin muncă, din prima zi a formării lor profesionale, la volumul de muncă potrivit stadiului lor de învăţare.
Fluxurile de lucru reale, necesare, survenite zilnic permit sistematic învăţarea. Exerciţii reale fără
semnificaţie reală nu există, tot atât puţin obligatoriu este învăţământul suplimentar în cadrul
întreprinderii. „Teoria de specialitate“ este, în principal parte integrantă a învăţării în muncă.
Cunoştinţele teoretice necesare în afară de aceasta, care nu pot fi transmise prin muncă, sunt obţinute
de către persoanele instruite în şcoala profesională sau, spre exemplu, în seminarii orientate pe acţiune
sau la un prestator de servicii extern.
Este evident că la învăţarea în cadrul procesului de muncă, persoanele instruite nu doar asistă şi nici nu
dau pur şi simplu peste locuri de muncă care să fie concepute în vreun anumit fel special doar pentru
ele şi nevoile lor de învăţare. Ci, principiul cel mai important este acela ca, printr-o colaborare serioasă
în fluxurile de muncă, să se înveţe, şi anume în sensul învăţării independente „de descoperire”. Nu li se
acordă formare profesională în instrucţie sau cursuri care să nu aibă nicio tangenţă cu practica, ci învaţă
aproape exclusiv prin sarcinile reale din cadrul întreprinderii, prin muncă activă. Acest lucru nu
înseamnă, desigur, că persoanele instruite sunt lăsate pur şi simplu pe cont propriu. În final, în
procesele de muncă, este vorba, în primul rând, nu de formare profesională, ci de cu totul alte scopuri,
care sunt importante pentru existenţa întreprinderii şi care nu pot fi tulburate prin activităţile de formare
profesională. Chiar dacă persoanele care vor fi instruite nu sunt consiliate aici direct de către instructorul
lor, ci acesta apelează direct la fluxurile de muncă existente, atunci el poate şi trebuie totuşi să planifice
foarte exact această formare profesională. Situaţia de muncă trebuie să fie structurată şi asistată în aşa
fel, încât persoanele instruite să poată învăţa optim în aceste situaţii, fără ca, din acest motiv să se
schimbe ceva la fluxurile de muncă din motive de formare profesională.

7.4.2 Planificare unei formări profesionale cu orientare către procesul comercial
La planificarea fragmentelor de formare profesională cu orientare către proces, s-a dovedit necesară
următoarea abordare:
a) Identificarea proceselor comerciale relevante pentru formarea profesională
Fiecare proces comercial reprezintă un plan de învăţare complet, ceea ce înseamnă că el
conţine scopurile de învăţare, locurile şi mijloacele de învăţare, planul materiei şi mijloacele de
învăţare. La alegerea proceselor comerciale, în cadrul cărora se va face formarea profesională,
punctele de vedere didactice nu joacă nici un rol, ci se aleg acele procese comerciale din
întreprindere, în care persoanele instruite din profesia respectivă de formare profesională
acţionează în realitate, respectiv în care vor acţiona. Se ştie că acolo unde vor fi angajate în
viitor persoanele instruite, se cunosc procesele şi sarcinile, pe care acestea trebuie să le
stăpânească, deci caracteristicile de bază ale planului de învăţare complet.
Deci nu se implementează scopuri de învăţare în paşi de învăţare şi sarcini, ci se stabilesc
procesele comerciale, în care – pe cât posibil fără ca acestea să fie modificate – trebuie să se
înveţe.
b) Analiza procesului comercial
procesele trebuie să fie analizate pentru planificarea unei formări profesionale orientate către
proces, ceea ce înseamnă că se identifică paşii individuali ai procesului şi se descrie mai
detaliat executarea concretă a lor în cadrul întreprinderii. În continuare se va analiza care sunt
cerinţele respectivilor paşi ai procesului pentru persoana care efectuează munca.
c) Defalcare temporală a procesului de formare profesională
Pe baza pasului doi de lucru, trebuie să se răspundă acum la următoarele întrebări:
- Ce condiţii trebuie să îndeplinească persoana instruită în cadrul acestui proces pentru a
putea învăţa cât mai bine?
- De unde are aceste calificări sau de unde le poate obţine?
Răspunsurile duc la structurarea temporală rezonabilă a formării profesionale în ordinea impusă
de procesul în desfăşurare şi la pregătirea corectă a persoanelor care sunt instruite pentru
învăţarea în cadrul procesului.
În acest context, se decide cât timp rămâne persoana instruit în cadrul respectivului pas al
procesului.
d) Consideraţii didactice/ metodice
Ce fel de secvenţe însoţitoare repetitive de învăţare sunt folositoare sau necesare la diversele
procese parţiale, ceea ce înseamnă ce oferte suplimentare de suport, aprofundări, exerciţii,
conţinuturi teoretice şi altele similare trebuie /pot fi conectate fiecărui pas din proces şi unde au
loc acestea?

7.5 Autocalificarea angajaţilor
În acestă paragraf sunt prezentate 2 modalităţi prin care pot fi calificaţi angajaţii în întreprinderi mici şi
mijlocii cu o cheltuială relativ mică pentru personal şi costuri. Pentru aplicarea şi folosirea acestor forme
organizatorice sau proceduri pentru calificarea angajaţilor în cadrul întreprinderii, întreprinderea nu are
nevoie de nicio competenţă pedagogică specială. În acelaşi timp, este potrivit ca acestea să-şi amplifice
atenţia în sensul unei competenţe pedagogice necesare în interesul întreprinderii şi să o aplice în
procesul de conducere a întreprinderii.
Instruirea nemijlocită de adaptare şi calificarea la locul de muncă se află, adesea, în răspunderea
întreprinderii însăşi. Pentru o structurare eficientă a acestor sarcini, nu sunt necesare doar cunoştinţe de
specialitate, ci şi competenţe metodice şi sociale.
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La calificarea la locul de muncă, în cele mai multe cazuri, în întreprinderile mici şi mijlocii, nu este posibil
şi adesea, nici necesar să se apeleze la personalul pedagogic format. Angajaţii cu experienţă
profesională ai întreprinderii îndeplinesc deja condiţia cea mai importantă, pentru ai iniţia pe alţii sau pe
noii colegi în munca concretă a întreprinderii: ei sunt versaţi profesional şi obşnuiţi cu condiţiile
întreprinderii.
În continuare, sunt prezentate 2 posibilităţi de a califica angajaţii în întreprindere:
- Circuitul calitativ
- Coaching
Pentru implementarea metodică a acestor exemple alese, vor fi respectate două aspecte evidente în
întreprindere:
- Formarea şi perfecţionarea profesională trebuie să se refere nemijlocit la practica în întreprindere
şi la un loc de muncă concret, respectiv la o sarcină de muncă,
- Participanţii sunt adulţi, care sunt dotaţi cu motivaţie pozitivă pentru muncă, adesea cu o
experienţă profesională şi de viaţă îndelungată şi cu capacitatea de autoimpulsionare a procesului
individual de învăţare.

7.5.1 Circuitul calitativ
Calificarea angajaţilor în cadrul întreprinderii se implementează adesea prin contacte informale cu alţi
angajaţi şi prin "autocalificarea cooperativă ", fiind necesar să se specifice aici că angajaţii se
perfecţionează şi se susţin reciproc prin munca în comun în cadrul întreprinderii. Pentru o calificare
orientată către scop în cadrul întreprinderii, sunt potrivite, în special circuitele calitative, care s-au impus
în ultimii ani în întreprindere.
Circuitele calitative sunt grupe de lucru ale angajaţilor din întreprindere care, cel mai
adesea, în mod voluntar, au abordat probleme concrete ale întreprinderii, le discută,
dezvoltă propuneri de soluţionare şi întreprind singuri schimbările necesare în funcţie de
posibilităţi.
Formarea circuitului calitativ trebuie să fie promovat în întreprindere şi să fie iniţiat pentru anumite
sarcini. Ocazii pentru formarea acestuia pot fi:
•

Deficite de specialitate la anumiţi angajaţi cu consecinţe pentru întreaga întreprindere, unde alţi
angajaţi pot interveni şi în interesul lor,

•

O cerinţă concretă de lucru, care poate fi soluţionată doar împreună cu alţi angajaţi şi pentru care
sunt necesare discuţiile între aceştia,

•

Sarcinile orientate către viitor şi de perspectivă ale întreprinderii.

Funcţii şi scopuri ale circuitelor calitative
Circuitele calitative au două funcţii evidente:
1. Îmbunătăţirea capacităţii de performanţă în întreprindere
2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii la locul de muncă
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Conţinutul muncii în circuitele calitative
Teme pentru circuitele calitative
•

Îndepărtarea factorilor de scădere a performanţei

•

Îmbunătăţirea mediului de lucru

•

Asigurarea calităţii rezultatelor muncii

•

Scăderea consumului de material şi de energie

•

Respectarea protecţiei mediului, a muncii şi împotriva incendiilor

Organizarea circuitelor calitative
Derularea organizării circuitelor calitative
•

O dată pe lună şi maxim 1,5 ore

•

În afara locului de muncă, într-un spaţiu separat

Reguli de participare
•

Participarea voluntară

•

Mărimea grupului: 6 până la 8 angajaţi

•

Conducerea:

- Superiorul/ maistrul/ supervizorul sau altă funcţie similară.
- Specialist / persoană de încredere

Cerinţele către membrii din circuitul calitativ
Membrilor circuitului calitativ li se stabilesc următoarele cerinţe:
•

să dorească să participe liber la consultaţii,

•

ei trebuie să recunoască probleme la locul de muncă şi în întreprindere, să analizeze punctele
slabe, să dezvolte soluţii şi să le poată prezenta,

•

să fie specialişti în domeniul lor şi

•

să fie toleranţi şi capabili de critică.

Şeful circuitului calitativ
Şefii circuitului calitativ sunt responsabili pentru toate întrebările de conţinut şi organizatorice. Ei
- aleg membrii circuitului calitativ,
- asigură contactul cu întreprinderea şi cu superiorii,
- informează cu privire la condiţiile şi scopurile întreprinderii,
- moderează şi planifică derularea metodică a consultaţiilor şi asigură punerea la dispoziţie a
materialelor şi a materialelor auxiliare,
- efectuează evaluarea consultaţiilor şi dau mai departe recomandări.
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Cu privire la stilul de conducere, şefului i se vor stabili cerinţe speciale. El trebuie să deţină însuşirile
unui moderator, care
- moderează grupa şi o lasă să lucreze independent,
- se poate retrage şi interveni doar ocazional pentru corecturi,
- să poate vizualiza şi structura rezultatele şi
- să aibă o prezenţă generală pozitivă.

Procedura metodică în circuitele calitative
Consultările au, privitor la procedura metodică, caracterul unor seminarii de constatări, conferinţe de idei
sau workshop-uri orientate pe probleme.
Derularea
•

Moderatorul explică problema

•

Se formează, după caz, grupe de lucru

•

Membrii îşi expun ideile

•

Propunerile sunt susţinute; aici sunt valabile următoarele principii:
- cantitatea primează faţă de calitate,
- se va renunţa la limitarea fanteziei,
- nu se va aduce nicio critică propunerilor,
- nu se va face nicio evaluare a propunerilor,
- în cazul blocajelor, sunt citite ideile de până în prezent,
- doar performanţa grupei contează.

•

Propunerile sunt structurate şi însumate

•

Participanţii la consultanţă mai au încă o dată posibilitatea de a efectua corecturi şi completări

•

Sunt evaluate şi cântărite propunerile din punctul de vedere al aplicabilităţii şi al caracterului lor
practic

•

Propunerile decizionale sunt formulate şi susţinute împreună.

Finalizarea circuitului calitativ
Rezultatul consultanţei în circuitul calitativ îi este comunicat administratorului/superiorului din
întreprindere. Se propun şi se argumentează variantele decizionale.

7.5.2 Coaching
Multe dintre metodele aplicate, în prezent, pentru calificarea angajaţilor în întreprinderi, nu sunt noi.
Însă, în anumite condiţii, se modifică semnificaţia acestora şi devin mai actuale. Dintre acestea face şi
Coaching-ul ca metodă de coordonare a oamenilor şi de promovare a angajaţilor. În multe întreprinderi,
lipsesc conducătorii tineri, care să aibă deja experienţă în întreprinderi şi, în acelaşi timp, să poată
aduce inovaţii. Dacă se ia în considerare vechea structură în cazul personalului de conducere, atunci se
observă că multe întreprinderi au de soluţionat urgent o sarcină: pe cât posibil, personalul de conducere
al întreprinderii trebuie să fie format profesional în cadrul întreprinderii, printr-o planificare de carieră
internă, pentru a putea rămâne şi în viitor într-o poziţie concurenţială pe piaţă.
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O metodă potrivită în acest sens este Coaching-ul angajaţilor.
Coaching în întreprindere este un proces complex al conducerii şi asistenţei angajaţilor sau a unei
grupe de angajaţi prin transferul de răspundere, măsuri de susţinere şi control la soluţionarea unor
probleme şi sarcini de întreprindere.
Pentru aplicarea efectivă a Coaching-ului ca metodă eficientă a calificării angajaţilor, trebuie să fie
respectate câteva principii, care pot fi deduse din experienţele în Coaching de-a lungul ultimilor ani.

Scopul Coaching-ului de angajaţi
Scopul este de a ajuta grupe de angajaţi sau angajaţii individuali capabili şi motivaţi de a învăţa să
soluţioneze mai bine problemele întreprinderii în propriul lor interes şi în folosul întreprinderii şi astfel,
să-şi dezvolte mai departe competenţele profesionale.
Angajaţilor li se oferă ajutor şi susţinere la formarea competenţei de auto-învăţare şi a comportamentului
de rezolvare a problemelor în cazul sarcinilor de întreprindere concrete sau la extinderea competenţelor
de conducere.

Conţinutul şi obiectul coaching-ului
Conţinutul Coaching-ului este atât de divers ca şi problemele de întreprindere şi poate fi prezentat aici
doar cu ajutorul exemplelor.
Sarcinile tipice de Coaching sunt, spre exemplu:
•

Introducerea la un nou loc de muncă

•

Pregătirea pentru o nouă sarcină de conducere în întreprindere

•

Dezvoltarea unui nou concept de asigurare a calităţii în întreprindere

•

Îmbunătăţirea unui produs sau proces în întreprindere

•

Pregătirea pentru examenul de maistru

•

Instruirea introductivă a altor angajaţi

•

Preluarea formării profesionale a unei persoane care urmează a fi instruite

•

Pregătirea pentru moderarea circuitului calitativ

Cerinţe către Coach
Coach poate fi un membru al conducerii întreprinderii, un specialist/moderator extern sau un angajat
interesat cu suficientă experienţă profesională şi de viaţă.
Un Coach trebuie
•

Să motiveze grupa sau angajaţii şi să-i îndrume ţintit către soluţionarea unei sarcini,

•

Să nu se arate ca mai bun cunoscător, ci să se considere ca partener cu răspundere specială şi cu
atribuţii fixe,

•

Să deţină o atitudine pozitivă şi să poată degaja optimism,

•

Să poată aplica eficient tehnici de comunicare şi reguli de moderare,

•

Să ştie să analizeze şi să structureze punctele tari şi slabe ale angajaţilor,
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•

Să poată trezi propria responsabilitate şi aprecierea de sine a grupei sau a angajatului,

•

Să deţină competenţa de conducere şi asistare a grupei sau a angajaţilor pe baza personalităţii şi
atitudinii sale,

•

Nu trebuie să fie neapărat „specialist“ în acelaşi domeniu de specializare ca şi grupa sau angajaţii,
însă

•

Să deţină suficientă experienţă profesională şi de viaţă în propriul domeniu de specializare, pentru a
trezi încrederea şi recunoaşterea.

Coach-ul îşi asumă diverse roluri în procesul de Coaching, care se pot extinde de la promotor, ajutor
neinvaziv şi asistent personal până la acela de ascultător activ sau critic exigent. Coach-ul nu este
psihoterapeutul grupei sau a angajatului şi nu intervine în povestea de viaţă a angajaţilor confidenţi.
Pentru coach-ul intern (care provine din propria întreprindere) sunt stabilite anumite cerinţe, care pot
rezulta din ierarhia în cadrul întreprinderii şi din propria implicare în regimul de muncă. Conflictele pot
surveni întotdeauna atunci când filozofia întreprinderii nu corespunde cu propriile principii etice, de
specialitate sau organizare antreprenorială ale coach-ului. Când survine o astfel de situaţie conflictuală,
trebuie să se întrerupă relaţia de coaching.
Coach-ii externi au avantajul de a putea observa şi evalua procesul desfăşurării din exterior, fără a fi ei
înşişi integraţi în proces. Pe de altă parte, aceştia nu pot influenţa nemijlocit procesul, deoarece au o
responsabilitate redusă. Coach-ii externi sunt tot mai adesea solicitaţi de către conducere.

Cerinţe privitoare la angajaţii care se supun coaching-ului
Şi pentru grupele sau angajaţii care se supun procesului de coaching se stabilesc cerinţe fixe.
Aceştia trebuie să
•

Fie puternic motivaţi, activi şi dispuşi să înveţe,

•

Să accepte perspectiva antreprenorială oferită,

•

Să deţină competenţe de auto-organizare a muncii,

•

Să fi învăţat să declanşeze şi să controleze procesele de auto-învăţare,

•

Să se poată ordona şi integra în grupe,

•

Să recunoască procesele de schimbare şi să dorească să contribuie la soluţii.

Procedura metodică în Coaching
Coaching-ul se deosebeşte evident de instruirea la locul de muncă sau de un circuit calitativ, deoarece
aici în special gradul propriei responsabilităţi este mai mare, iar măsurile sunt evident de durată mai
mare.
Din punct de vedere metodic, trebuie să se parcurgă următorii paşi:
1. Stabilirea legăturii dintre Coach şi grupă sau angajat. În primul rând, se va construi un plan de lucru.
Vor fi clarificate relaţiile dintre parteneri şi se va conveni împărţirea responsabilităţilor
2. Informaţii cu privire la Coaching şi obiectul concret al acestuia. Aici se va clarifica scopul şi se vor
prezenta conţinuturile printr-o privire generală
3. Se va pretinde o luare de poziţie a angajaţilor sau a grupei şi disponibilitatea, respectiv să se obţină
acordul cu privire la Coaching
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4. Apoi începe deja faza colaborării concrete. Se vor delimita primele sectoare problematice şi se va
discuta cu aproximaţie sfera de cuprindere a Coaching-ului. În acest scop, se lucrează cu tehnica de
moderare şi cu vizualizarea. Se concep şi se concretizează etapele de lucru.
5. Apoi, se discută şi se convine între parteneri forma de control, transferul rezultatelor şi forma
finalizării coaching-ului.
Ca metode, se aplică procedeele cunoscute ale constatării şi precizării problemelor, al structurării şi
soluţionării problemelor. Aici se va apela la experienţa şi repertoarul de metode ale angajaţilor, de a
adopta modalităţile speciale de gândire şi de lucru şi preluarea de către Coach a unui rol mai accentuat
de moderator.

Organizare şi proces în Coaching
Pentru organizarea Coaching-ului, există anumite reguli, care sunt prezentate aici sub formă de
checklist.
•

Se vor stabili în comun scopurile şi se vor sugera etapele de lucru

•

Trebuie să se organizeze un climat intens, prietenos şi optimist de lucru

•

Trebuie să se planifice rezultate de succes, pentru a crea provocări noi şi pentru a putea porni de la
rezultate pozitive

•

Trebuie să se înveţe şi tratarea eşecurilor în mod pozitiv, pentru a cunoaşte mai bine slăbiciunile şi
pentru a accentua punctele tari

•

Rezultatele trebuie să fie întotdeauna verificate şi să fie comparate cu pretenţiile stabilite de către
însăşi persoanele respective. În acest scop, evaluările obiective pe bază de criterii sau indicatori
sunt, în special potrivite şi de ajutor în acest scop

•

Coach-ul oferă doar atât ajutor cât este necesar şi nu cât este posibil. El se retrage tot mai mult în
plan secundar şi îşi asumă rolul consultantului

•

Coach va susţine din nou puternic angajatul sau grupa doar atunci când calea parcursă nu duce cu
certitudine la atingerea scopului

Finalizarea şi evaluarea Coaching-ului
Coaching-ul trebuie să se finalizeze când a fost atins scopul sau când se dovedeşte că procesul de
coaching nu duce la rezultatul dorit.
Orice control al rezultatelor constă într-un chekclist obiectiv sau o evaluare obiectivă prin Checklist-uri a
rezultatelor şi o evaluare finală. Aici vor fi implicaţi toţi participanţii la Coaching şi se vor analiza
schimbările înregistrate.
Coach-ul trebuie să garanteze în acest caz că fiecare angajat sau membru al unei grupe îşi prezintă
propria poziţie şi poate trage concluzii personale din Coaching în avantajul propriu şi în folosul
întreprinderii.

7.6 Modularizarea ca bază a unei formări profesionale flexibile
În formarea şi perfecţionarea profesională au loc în prezent, şi alte procese de adaptare la condiţiile
schimbate ale pieţii de muncă şi a activităţii lucrative. Transformarea din lumea muncii duce în
consecinţă la noi cerinţe de competenţe profesionale ale angajaţilor din întreprindere. Mai mult,
diferenţierea crescândă în cerinţe privitoare la locuri moderne de lucru duce şi la considerentul de a
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structura sistemul formării şi perfecţionării profesional-antreprenoriale în sensul învăţării pe parcursul
întregii vieţi şi profesii.
Un concept modern al formării profesionale constă din unitatea formării profesionale, activitatea
profesională care însoţeşte învăţarea şi însuşirea în continuare a competenţelor prin perfecţionare.
Aici sunt incluse:
- utilizarea spaţiilor de joc şi acceptarea influenţei în alegerea conţinuturilor de către întreprindere,
- noile roluri stabilite de către şcolile profesionale în context, cu celelalte locaţii de învăţare şi lucru,
- o formare profesională de bază mai vastă cu transmiterea bazelor pentru o învăţare continuă pe
întreaga perioadă de exercitare a profesiei în muncă de-a lungul vieţii şi
- integrarea de calificări profesionale suplimentare în formarea profesională, pentru ca persoanele
instruite să poată ocupa imediat locuri de muncă inovative în întreprindere.
În cadrul acestui proces de adaptare la condiţiile schimbate ale pieţei muncii, principiul modularizării
devine o bază a formării profesionale flexibile. Conform acesteia, calificarea profesională se obţine
printr-un sistem de module/elemente de bază, prin care să se atingă o mai mare flexibilitate pentru
cerinţele în schimbare rapidă a locurilor de muncă moderne din întreprindere.
Un modul poate fi definit după cum urmează:
Un modul în cadrul formării şi perfecţionării profesionale este o unitate de predare şi învăţare
închisă în sine, care duce de la un nivel de iniţiere definit la o creştere planificată a competenţei
persoanei instruite. Un modul constituie prin structura sa, modelul procesului pedagogic având
momente personale (persoanele instruite şi instructorii) ca şi momente obiective (scopuri,
conţinuturi, metode, forme de organizare, evaluarea rezultatelor.
Pentru descrierea modulelor se poate alege următoarea formă de reprezentare.
Exemplu de descriere a modulului
Denumirea modulului
Ordinea în sistemul de module
(calea de învăţare)
Scopul

..............................
..............................
Însuşirea cunoştinţelor...........................
Extinderea competenţelor.......................

Conţinut
Metodică
Formă de organizare

..............................
Prezentarea introducerii, instruirea de iniţiere în proiectului,
învăţarea auto-controlată,
Învăţarea în grupe, munca individuală, .....................

Mijloace de predare şi învăţare
Evaluarea rezultatelor

.............................
Prezentarea rezultatelor
Discuţii de interpretare
Realizarea unui articol....

Certificare
Necesarul de timp

...............................
Prezentarea introductivă: ...............
Munca de proiect: .........................

Condiţiile de accesare
..............................
Cerinţele către instructori
..............................
În următoarele fragmente, se prezintă poziţii de bază pentru modularizare ca şi un exemplu din practică.
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7.6.1 Poziţii de bază pentru modularizare
La proiectarea modulelor cu orientare pe participanţi, vor fi luate în considerare, în special, următoarele
aspecte:
Fiecare modul este
- un modul cu orientare pe comandă şi proiect
Persoanele instruite îşi însuşesc atât competenţe profesionale, cât şi competenţe care depăşesc sfera
lor profesională, în mod activ şi independent, în prelucrarea comenzilor sau proiectelor concrete.
- un modul interdisciplinar
Persoanele instruite devin capabile de gândire şi acţiune holistică, problemele complexe fiind luate în
considerare şi prelucrate sub o formă potrivită. În acest scop, într-un sistem de module, trebuie
să fie descoperite şi folosite sinergiile cooperative.
- un modul bazat pe cunoştinţe
Persoanele instruite îşi însuşesc cunoştinţele obiective şi de procedură potrivite pentru activitatea şi
cariera lor conform sarcinilor şi activităţilor.
- modul de formare a capacităţilor de învăţare
Persoanele instruite îşi însuşesc, prin promovarea şi adoptarea unor modalităţi de gândire şi lucru,
cunoştinţe metodologice pentru procesele de auto-învăţare.
- un modul orientat pe practică
Competenţele care trebuie să fie transmise şi însuşite se referă la întreprindere şi sunt strâns legate
de activitatea practică.
Conceptul didactico-metodic al unui modul este astfel influenţat de către următoarele poziţii:
- Persoanele instruite trebuie să devină capabile de procese de auto-învăţare şi să fie coordonate
metodic. Competenţele metodice şi sociale trebuie să fie dezvoltate prin felul şi modul de însuşire a
conţinuturilor şi nu separat de acestea. Aici este vorba, în primul rând, de astfel de competenţe care
depăşesc sfera de profesionalizare, cum ar fi printre altele, auto-controlul proceselor de învăţare,
interacţiunea în grupa de învăţare pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de lucru în echipă şi
progresarea graduală către procesele de soluţionare a problemelor.
- În centrul procesului de transmitere şi însuşire, se află participan ii cu pregătirea şi pretenţiile lor
diferite, care nu rezultă într-o primă fază din situaţiile concrete de muncă.
- Sarcinile de învăţare şi muncă, proiectele, complexele de elemente de învăţare, discuţii referitoare la
probleme, exerciţii, consultaţii şi workshop-uri însoţitoare moderate şi alte metode se îmbină unele cu
celelalte în mod rezonabil. O astfel de combinaţie de metode creşte eficienţa modulelor individuale.

7.6.2 Exemplul unui concept modular pentru maistru în construcţii supraterane şi subterane
Următorul concept modular a fost dezvoltat în cadrul „abc-ului” Centrul de Formare Profesională în
Economia Construcţiilor din Germania pentru Maiştri Examinaţi în Construcţii supra- şi subterane.
Structurarea conţinutului conceptului modular
Toate conţinuturile sunt împărţite, în prima fază, în domeniile de construcţie supra- şi subterane.
Conţinuturile, în care domeniile de bază corespund ambelor specializări, spre exemplu, în tehnica
construcţiilor, trebuie să fie transmise atât pentru construcţii de suprafaţă cât şi pentru cele subterane.
Prin modulele adiacente, vor fi apoi oferite conţinuturi speciale, care pot fi atribuite doar constructorului
de construcţii subterane şi supraterane. În această formă este posibilă o diferenţiere mai exactă a
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conţinuturilor de specialitate. În domeniile de bază, acestea se pot adresa atât lucrătorilor calificaţi,
pentru perfecţionare, respectiv maiştrilor pentru împrospătarea cunoştinţelor, respectiv pentru
specializare.

Exemplu de pregătire a unui modul (conform ZIMOR)
1. Grupul ţintă şi scopurile de învăţare (Z = stabilirea scopurilor)
Grupurile ţintă sunt specialiştii în construcţii subterane, care au învăţat atât profesia prin formare
profesională, ca şi ucenicii din anul 3 de formare profesională, cărora modulul le poate fi deja oferit ca şi
calificare suplimentară.
Participanţii trebuie să fie capabili ca la încheierea modulului să stăpânească cunoştinţe teoretice de
bază privitoare la sistemele de alimentare şi evacuare în construcţiile subterane şi în construcţiile de
canale.
Aceştia vor fi capabili să realizeze gropi umplute sau neumplute pentru conducte/cabluri, să pozeze
conducte de ţevi cu debit liber şi conducte de ţevi de presiune, cunosc lucrările de construcţii de canale
şi lucrările de construcţii speciale, pot executa teoretic lucrări de racordare a ţevilor cunosc metodele de
canalizare.
În continuare, participanţii obţin competenţa de a transpune cunoştinţele însuşite în sarcini reale de
muncă în cadrul întreprinderilor din care fac parte. Aceştia sunt capabili să acţioneze şi să decidă
corespunzător în diferite situaţii de muncă.
Profilul de competenţă pentru maistru în construcţii subterane este, în primul rând, competenţa
profesională. Pe lângă aceasta, trebuie să fie iniţiat, într-o anumită măsură, în competenţe sociale şi de
personal. Pe şantiere, li se solicită tuturor participanţilor să coopereze, să comunice şi să aibă atât o
prezenţă critică, cât şi autocritică. Scurtele prezentări sunt prezentate de către participanţi în cadrul
grupelor, la încheierea zilei de curs.
Astfel, vor fi instruiţi privitor la comunicarea dintre ei, ca şi la articularea grupei. Indicaţiile şi sugestiile
pot fi acordate nemijlocit în cadrul discuţiei de analiză.
Participanţii pot astfel nu doar să cunoască, ci şi să aplice, să analizeze şi să aprecieze.
Doar cu aceste competenţe însuşite, participanţii pe şantier sunt capabili să acţioneze profesional, să
aplice şi să decidă corect anumite tehnici şi proceduri în anumite situaţii şi condiţii.

2. Conţinuturi de învăţare (I = definirea conţinuturilor)
Modulul conţine următoarele conţinuturi de învăţare, care sunt elaborate într-un plan de învăţare:
-

Conducte de alimentare şi evacuare
Şanţuri de conducte umplute
Şanţuri de conducte neumplute
Montarea de conducte cu nivel liber
Montarea de conducte sub presiune
Lucrări de construcţie de canale, lucrări de construcţii speciale
Umplerea şanţurilor de canal
Subzidire
Turnare sub presiune şi avansarea cu conducte
Avansare subterană
Asanarea sistemelor de canalizare
Lucrări de construcţii hidrotehnice şi hidroameliorative, concepte de bază în hidrotehnică,
construcţii hidrotehnice aferente fluviului
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Aceste conţinuturi trebuie să fie stăpânite în mod corespunzător. Modulul trebuie să conţină cunoştinţe
de bază. Din acest motiv, modulul va fi considerat pentru unii participanţi, ca mod de însuşire a
cunoştinţelor de bază şi pentru alţi participanţi, ca mod de împrospătare a cunoştinţelor de tehnica
construcţiilor.

3. Strategie metodică (M = Metodă)
Prezentarea, moderarea, brainstorming-ul, scurta prezentare, ca şi cursul la faţa locului constituie
metodele folosite în derularea întregului modul şi care pot fi aprofundate independent de fiecare
participant, în cadrul sarcinilor reale din propria întreprindere.
Începând cu cunoştinţele de bază pentru construcţiile subterane şi de canalizare, nu trebuie să fie
evitată o participare cât de mică în fiecare domeniu de curs la faţa locului. Pentru adulţii din
perfecţionare, este de o mare importanţă să fie abordate preponderent exemple din practică.
Comparaţia cu propria întreprindere este mai vizibilă şi mai facilă astfel.
Într-o prezentare adiacentă a exemplelor de cazuri individuale de către instructori şi de către participanţi,
instructorii îşi schimbă poziţia, preluând rolul de moderator, însoţind astfel discuţia. Ca mediu se va
folosi un DVD-Player, cu care se prezintă parcurgerea unui sistem de canalizare cu camera de luat
vederi. Cu ajutorul acestor informaţii, sunt recunoscute, analizate şi documentate defectele şi sunt
introduse propuneri de soluţionare. Astfel participanţii învaţă să soluţioneze ei înşişi probleme în cadrul
grupelor. Toţi membrii grupurilor sunt implicaţi în acest proces. Persoanei instruite i se solicită aici,
bineînţeles, să promoveze comunicarea şi capacitatea grupei de soluţionare a problemelor prin tehnici
specifice.
La aplicarea unei alte metode, prin Brainstorming, persoana instruită află într-un interval scurt de timp,
multe idei şi posibilităţi de soluţionare la o anumită temă. Astfel, participanţilor, care deţin deja
experienţă pe şantier de mai mulţi ani, li se solicită să comenteze exemplele şi experienţele lor, iar
persoanele instruite pot profita puternic de aceste instrucţiuni valoroase.
Referitor la eterogenitatea persoanelor instruite, instructorii preferă să lucreze în grupuri mici, care apoi,
să lucreze, printre altele, cu brainstorming. Ideile diverşilor participanţi oferă rezultate surprinzătoare,
care, în final sunt vizualizate în loturi.

4. Organizarea modulului (O = Organizare)
Modulul conţine 56 ore de curs şi se desfăşoară cu 10 participanţi. Un număr mai mare de participanţi
nu trebuie, însă, să depăşească 15 participanţi, deoarece, apoi nu mai pot fi abordaţi participanţii
individual.
Cursul are loc vineri cu 6 ore şi sâmbătă cu 8 ore, în cadrul exercitării profesiei. În patru week-end-uri cu
câte 14 ore de curs, modulul este absolvit. În norma întreagă, cursul este oferit de luni până vineri cu
câte 8 ore.
Prin scurtele prezentări ale participanţilor cu activităţile lor profesionale şi private corespunzătoare, atât
toţi ceilalţi participanţi, cât şi instructorii obţin o scurtă vedere generală asupra personalităţilor diferite.

5. Evaluarea rezultatelor (R = Rezultat)
Pericolul fragmentării conţinuturilor, fragmentare asociată cu sistemul de module, trebuie să fie evitat în
perfecţionare prin temele de examinare referitoare la situaţii şi prin prelucrarea situaţiilor complexe de
acţionare.
Astfel, sunt transmise diverse conţinuturi de învăţare din planul de învăţare al grupelor individuale de
învăţare (nu mai mult de 3 participanţi), care şi-au prezentat rezultatele cu privire la acestea în ultima
şedinţă a grupei de învăţare. Prezentarea nu trebuie să depăşească o durată de 10 minute.
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În concluzie, participanţii îşi vor auto-evalua prezentarea şi primesc feedback de la instructori. Prin
prelucrarea diferită a temei sub forma prezentărilor, se însumează, în acelaşi timp material didactic
pentru 56 de ore, care va avea rol de recapitulare pentru toţi participanţii.
Un examen în sensul clasic nu este necesară în cazul modulelor individuale, deoarece participantul se
supune examenului de maistru la absolvirea tuturor modulelor.

Concluzie
Modulul a fost dezvoltat ca suport pentru conţinuturile de formare profesională a maistrului examinat.
Astfel, persoanele interesate îşi pot întocmi modulurile dorite în funcţie de specializarea lor (construcţii
subterane sau supraterane) special pentru calificarea lor. Un sistem rotativ va face posibil ca
participanţii să reia, la un moment ulterior şi de asemenea, într-o altă locaţie, un modul care eventual nu
a fost frecventat. Odată cu frecventarea tuturor modulelor specializării corespunzătoare, participanţii au
obţinut calificarea necesară de a se prezenta la examenul de maistru.

VETwin-winModel

Modul 7

32

