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MODUL 1
Bazele si variantele structurale ale angrenării în economia constructiilor si în domeniul
tehnic industrial

Proiect de transfer al inovației Leonardo da Vinci - "VETwin-winModel“
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Modul 1
Bazele și variantele structurale ale angrenării în economia construcțiilor și în domeniul tehnic industrial
Recomandări generale privind modulele
Un principiu de necontestat al acestei formări, valabil pentru toate modulele, se referă la orientarea
metodică specială. Se va aplica în permanență ceea ce se instruiește și anume, metodele de învățare
moderne, orientate pe acțiune, la care instructorii nu îndrumă ci ”îi însoțesc pe cei care învață”.
Deoarece, la nici un modul nu este vorba de simpla comunicare a cunoștințelor, ci de o cunoaștere
practică nouă a structurării proceselor de angrenare a formării profesionale și a perfecționării
industriale, participanții îmbină învățarea la seminariile unde se impune prezența cu învățarea online,
învățarea individuală și învățarea pe probleme practice, pe care le execută în munca lor proprie și pe
care le evaluează, aprofundează și prelucrează teoretic cu alți participanți, în cadrul întâlnirilor regulate
ale grupurilor.
I. Observații preliminare la Modulul 1
Despre ce este vorba în acest Modul și spre ce se tinde
În Modulul 1 participanții învață bazele profesionale și variantele structurale ale angrenării formării
profesionale și perfecționării operaționale în economia construcțiilor și în domeniul tehnic industrial.
Aceste variante structurale ale ”angrenării” permit luarea în considerare individuală a obiectivelor
concrete de dobândire profesională a competențelor și a condițiilor actuale ale întreprinderilor
individuale.
Pentru întreprinderile mici există motive bune de a se folosi de procesele de lucru și de posibilitățile
de angrenare a formării profesionale și a perfecționării operaționale, pentru a asigura
competitivitatea proprie, deoarece prin măsuri de perfecționare externe, de regulă, specificul locului
de muncă și competențele necesare dobândite astfel, nu pot fi suficient luate în considerare. Aici se
vor detalia diferitele aplicații ale aspectelor instruite și bazele formării.
Angrenarea formării și perfecționării una într-alta și simultan în procesul de muncă, poate fi
considerată drept o strategie optimă de dezvoltare a personalului în întreprinderile mici.
Obiectivele instruirii și conținutul modulului
-

Obiectivele generale de angrenare a formării profesionale și a perfecționării operaționale,
Obiectivele concrete ale angrenării,
variantele structurale ale angrenării formării profesionale și perfecționării operaționale,
angrenarea formării profesionale cu elemente ale perfecționării operaționale,
angrenarea perfecționării operaționale cu elemente ale formării profesionale,
Angrenarea simultană a formării profesionale și ale perfecționării operaționale,
Elemente de bază separate în formare, ca elemente de legătură dintre formare și perfecționare,
Calificări suplimentare pe baza angrenării formării profesionale în perfecționarea operațională,
Metode potrivite pentru susținerea unei învățări integrate în procesul de lucru, la angrenarea
formării cu elemente ale perfecționării,
- cunoașterea elementelor distincte de bază ale calificării și exemple practice ale calificărilor
suplimentare,
- Calificarea ulterioară modulară.
Ce trebuie să știe în final participanții/ cei care învață
Cunoștințe
- Participanții dețin cunoștințe legate de diferitele variante structurale ale angrenării,
- Participanții dețin cunoștințe legate de calificările suplimentare și de alte modele de calificare,
- Participanții cunosc avantajele și dezavantajele în procesul de formare, resp. de lucru și pot aplica
adecvat diferitele conținuturi.
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Îndemânări
- Participanții interiorizează posibilitățile diferitelor variante structurale ale angrenării,
- Ei sunt capabili să elaborezeze unități individuale de instruire și comenzi operaționale și să le
comunice celor care se formează,
- Ei îi pot motiva pe cei care se formează, să dobândească niște calificări suplimentare,
- Pot transfera cunoștințele și îndemânările dobândite altor unități de învățare.
Competențe personale (competențe sociale și individuale)
- Participanții înțeleg încercarea de a tinde spre metode de învățare moderne, orientate pe acțiune și
pe procese de afaceri și pot contribui la acestea,
- Participanții îi pot aduce pe cei care se formează la performanțe optime și pot evalua corect
performanțele lor,
- Participanții pot coopera și comunica bine cu alți parteneri care se formează și din cadrul
întreprinderii.
Cerințe privind procesul de auto-învățare
Participanții elaborează individual în cadrul acestui Modul, conceptul și organizarea unei calificări
suplimentare în domeniul profesional propriu și prezintă această propunere grupului de instruire.
Recomandări metodice generale privind persoanele care sunt însoțitoare în procesul de
învățare
- Calificarea se face alternativ, prin seminarii unde se impune prezența și prin practică, precum și prin
punerea la dispoziție a materialelor de învățat pe platforma de învățare online.
- La seminariile unde se impune prezența, se organizează în special munca în grup,
- Se prezintă temele ce trebuie învățate și lucrate de participanți.
II. Conținut, precum și probleme practice
Conținut
1.1
Explicarea termenilor
1.2
Aspecte de bază
1.3
Variante structurale ale angrenării formării profesionale și perfecționării operaționale
1.3.1

Angrenarea formării profesionale cu elemente ale perfecționării operaționale

1.3.2

Angrenarea perfecționării operaționale cu elemente ale formării profesionale

1.3.3

Angrenarea simultană a formării profesionale și a perfecționării operaționale

1.3.4

Elemente separate de bază, ca elemente de legătură dintre formare și perfecționare

1.4

Câmpul de acțiune – Calificări suplimentare
Exemple practice privind calificările suplimentare

1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1

Exemple ale cursurilor adiționale și calificărilor suplimentare în domeniul construcțiilor
Calificări suplimentare în domeniul tehnic industrial
Câmpul de acțiune – calificarea ulterioară, modulară
Promovarea calificării ulterioare în Germania

Probleme practice
Participanții elaborează în cadrul acestui Modul, individual, pentru o calificare suplimentară, conceptul
și organizarea, cu referință asupra practicii și prezintă această propunere, grupului de instruire.
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1.1 Explicarea termenilor de angrenare a formării profesionale și a perfecționării operaționale
Pentru dezvoltarea unui concept de structurare a angrenării formării și perfecționării, se definesc mai
întâi termenii de formare, perfecționare și angrenare:
1) Prin formare profesională se înțelege dobândirea competențelor de bază care ajută la executarea
activității profesionale (acțiune, activități).
Aceste competențe de bază motivează cunoașterea, precum și capacitățile și îndemânările și se
comunică în general într-o formă sistematică, și sunt recunoscute prin reglementări de stat.
Competențele de bază antrenează cariera profesională, mobilitatea și flexibilitatea individuală.
2) Prin perfecționare operațională se înțelege dobândirea de competențe speciale, care permit o
adaptare la schimbarea tehnică – tehnologică și o implicare activă în procesele de inovare
operaționale.
Aceste competențe speciale se dobândesc în principal integrat în procesul de lucru, prin învățarea
organizată. Ele conțin și competențe metodice și socio-culturale.
Competențele speciale antrenează fidelitatea față de întreprindere, eficacitatea muncii profesionale
și orientarea asupra clienților. Servesc și la profilarea individuală.
3) Prin angrenare se înțelege combinarea orientată pe obiective, integrată în procese, a elementelor
(obiectivelor, conținuturilor, metodelor, formelor organizatorice și evaluărilor rezultatelor) formării
profesionale cu cele ale perfecționării operaționale, într-un proces unitar a învățării și calificării în
profesie și la locul de muncă. Angrenarea depășește o adunare a calificărilor individuale și se
caracterizează prin competențele dobândite prin calificări, experiență profesională și de viață,
precum și prin procese de învățare neformale.
1.2 Aspecte de bază
Obiectivele generale ale angrenării formării profesionale și perfecționării operaționale rezultă
•
•
•
•
•

Din obiectivele întreprinderii și probleme de lucru concrete,
Din tendința de însușire a competențelor profesionale de acționare în problemele viitoare de
lucru. Învățarea servește la dobândirea competențelor de specialitate și metodice.
Din capacitatea de a învăța o viață întreagă chiar și în alte specializări. Învățarea comună
antrenează dobândirea unei competențe de învățare generale.
Din necesitatea de formare a unui grup de lucru și de structurare a unei echipe motivate, care
să depășească disciplina. Învățarea comună susține procesul de dezvoltare a grupului.
Din necesitatea de a iniția rețele de cooperare cu alți parteneri. Învățarea comună servește la
dezvoltarea competențelor sociale.

Obiectivele concrete ale angrenării se pot formula după cum urmează.
•
•

•

Angrenarea este orientată asupra potrivirii competențelor profesionale la locul de muncă și
totodată asupra modificării comportamentale a celui care lucrează și a celui care învață.
Angrenarea formării profesionale și perfecționării operaționale realizează un salt calitativ în
structurarea didactico-metodologică a proceselor de lucru, care se bazează pe soluția
contradicțiilor dintre procesul de învățare și de lucru, precum și dintre formare și perfecționare.
Angrenarea formării profesionale și perfecționării operaționale ia în considerare reglementările
legale și ale politicii de formare existente și păstrează individualitatea acestor feluri de formare
cu privire la recunoașterea rezultatelor învățării.
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„Angrenarea“ nu este limitată numai la dobândirea de calificări suplimentare, ci este vorba mai degrabă
de o strânsă conexiune între elementele individuale de dobândire a competențelor în cadrul unei
învățări integrate în proces.
Angrenarea formării profesionale integrate în proces și a perfecționării operaționale este un proces
dinamic care depinde în principal,
• De sarcina de lucru concretă sau predictibilă;
• de competențele profesionale existente ale celui care învață,
• De respectivul progres actual în învățare,
• de structura întreprinderii,
• de cultura de învățare în întreprindere și în regiune,
• de competențele pedagogice operaționale,
• de competențele instituțiilor de formare, consultanților și instructorilor implicați,
• disponibilitatea unor cunoștințe noi ale stadiului tehnic și tehnologic,
• de situația politicii de formare și economic și
• de modificările condițiilor cadru regionale.
Folosirea angrenării în dezvoltarea competențelor impune o proiectare didactică adecvată în
structurarea proceselor de învățare.
Proiectarea didactică nu se orientează numai asupra
•
•
•
•
•

obiectivelor,
conținuturilor învățării,
metodelor de învățare,
formelor organizatorice ale întreprinderii, pentru învățarea în procesul lucrului și
evaluarea rezultatelor învățării,

ci și asupra ipotezelor individuale ale angajaților ca „persoane care învață“ precum și ale „persoanelor
care instruiesc“, care stau aici la dispoziție sub forma superiorilor, mentorilor, însoțitorilor în învățare sau
instructorilor.
Conținutul învățării, metodele de învățare și formele organizatorice nu se pot stabili integral în prealabil
datorită individualității crescute a întreprinderilor mici. Se vor adapta în cadrul procesului de învățare
comun, obiectivelor și condițiilor.
Dobândirea la locul de muncă a competențelor profesionale în întreprinderile mici se face prin învățarea
unul de la altul și unul cu altul în cadrul unui proces de lucru comun.
Această învățare, include din aceste motive
•
•
•

învățarea formală,
învățarea informală și
învățarea implicită.

Tipic pentru învățarea într-o întreprindere mică este neomogenitatea grupului de lucru și de învățare cu
privire la experiența profesională și de viață, vârstă, precum și structură motivațională și structura
activităților. Situații speciale apar printre altele atuncicând cei care învață sunt persoane care instruiesc
alți membri ai grupului și/ sau când șeful de proiect, ca și conducător specialist este totodată și persoană
care instruiește.
Dobândirea la locul de muncă a competențelor profesionale nu este orientată numai asupra îndeplinirii
sarcinilor de lucru actuale, nemijlocite. Se referă și la disponibilitatea informațiilor, cunoștințelor și
îndemânărilor actuale necesare.
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Succesul angrenării formării profesionale și perfecționării operaționale depinde în principal de aceia
dacă se pot crea condiții favorabile pentru învățarea în procesul de muncă, adică structuri care
instruiesc în cadrul întreprinderii.
Ipoteza privind introducerea unor procese de învățare organizate individual o constituie și recunoașterea
unei situații care promovează învățarea în procesul de lucru, deci care conștientizează că pentru
procesele de modificare necesare competențele disponibile actuale nu sunt suficiente (vezi Modulul 2)

1.3 Variante de structurare a angrenării formării profesionale și perfecționării operaționale și
aplicarea lor metodică în întreprinderile mici și mijlocii
Angrenarea formării profesionale și perfecționării operaționale în procesul de lucru poate să se facă prin
patru variante structurale diferite:
•
•
•
•

Angrenarea formării profesionale cu elemente ale perfecționării operaționale
Angrenarea perfecționării operaționale cu elemente ale formării profesionale
Angrenarea simultană a formării profesionale și perfecționării operaționale
Elemente separate de bază ale formării, care se structurează ca elemente de legătură între
formarea profesională și perfecționarea operațională

1.3.1 Angrenarea formării profesionale cu elemente ale perfecționării operaționale
Formarea cuprinde stabilirea capacităților și cunoștințelor practice ale unei persoane instruite sau ale
unui student, de către oficiul de instruire. Obiectivul său pedagogic nu constă în dezvoltarea generală și
personală, ci mai degrabă în stabilirea standardizată a îndemânărilor aplicabile, care servește de cele
mai multe ori la exercitarea industrială a profesiei.
La o formare profesională, în special întreprinderile de formare și școlile îndeplinesc aceste sarcini. Într-o
profesie recunoscută, de ex. în Germania, formarea se poate asigura doar conform unei Ordonanțe de
formare a statului.
Prin angrenarea formării profesionale cu elemente ale perfecționării operaționale, persoanele instruite
trebuie să fie capabile,
• Să îndeplinească mai bine cerințele speciale ale întreprinderii, rezultate din procesele tehnologice
specifice întreprinderii, din profilul de performanțe specific întreprinderii, din cerințele speciale ale
clienților (cultură, limbă, regiune, cerințe de siguranță) și din reglementările legale (drepturi,
aprobări),
și/ sau
• Să se adapteze rapid la sarcinile de lucru din cadrul întreprinderii.
La angrenarea formării cu elemente ale perfecționării, persoanele care sunt instruite dobândesc
competențele speciale operaționale (calificări suplimentare, drepturi), care permit o adaptare la
schimbarea economică, precum și tehnico-tehnologică și o implicare activă în procesele de modificare
ale întreprinderii. Aceste competențe speciale se dobândesc preponderent integrate în procesul de
lucru. Ele conțin și competențe metodice și socio-culturale. Ele servesc și la o formare individuală a
profilului.
Instructorii perfecționării sunt
• Specialiști, resp. mentori experimentați din propria întreprindere și/ sau
• Instructorii instituțiilor de formare, școlilor profesionale, facultăților sau furnizorii
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La angrenarea formării cu elemente ale perfecționării, metoda de proiectare este cea mai potrivită
pentru învățarea integrată în procesul de lucru. Se pot implica, dependent de situație, printre altele,
următoarele metode:
- Munca în grup,
- comanda de informare,
- comanda de excursie,
- comanda de învățare și de lucru,
- metoda textului orientativ, instruirea în muncă,
- metoda de școlarizare,
- metoda descrescătoare,
- jocul pe roluri.
Pentru stabilirea competențelor speciale operaționale ale celor care se instruiesc, s-a dovedit drept
bună folosirea de specialiști experimentați, ca și instructori (mentori). Mentorul este persoana de
încredere și partenerul de discuție care are ”urechea deschisă”. Supraveghetorii experimentați în
profesie asigură persoanelor care sunt instruite, resp. care încep o profesie, pe intervalul de timp
convenit, un sprijin și îi însoțesc în dezvoltarea personală și profesională.
O formă specială a supravegherii de către specialiști experimentați o constituie integrarea noilor angajați
cu antecedente de migrare, în fazele de învățare, resp. formare. Această supraveghere poate include
diferite elemente de calificare de bază, practici operaționale, precum și o supraveghere flancată a
tuturor problemelelor specializate și personale.

1.3.2 Angrenarea perfecționării cu elemente ale formării profesionale
În perfecționare sunt incluse toate activitățile care servesc la aprofundarea, extinderea sau înnoirea
cunoștințelor, aptitudinilor și îndemânărilor celor care au încheiat o primă fază de formare și care sunt de
regulă angajați.
Perfecționarea diferențiază mai multe forme de învățare, ca:
•
•

Perfecționarea organizată formal (de ex. Seminarii, cursuri, dar și E-Learning, CBT, WBT) și
Perfecționarea informală (de ex. învățarea informală, învățarea individuală).

Obiectivul angrenării perfecționării operaționale cu elemente ale formării profesionale îl constituie
•
•
•

Actualizarea și dezvoltarea competențelor profesionale, în special după pauze profesionale
(reintegrarea după șomaj, activități străine profesiei, probleme familiale),
Dobândirea sau actualizarea drepturilor și autorizațiilor și
Dobândirea competențelor profesionale de bază, rezultate din cunoștințe științifice și tehnicotehnologice noi.

La angrenarea perfecționării cu elemente ale formării profesionale, de la specialiștii formați se
dobândesc competențe profesionale de bază, care dau dreptul și capacitatea de a executa activități
profesionale speciale.
Conținuturile sunt intermediate și dobândite în general sub o formă sistematizată și sunt recunoscute
prin diferite reglementări de stat.
La angrenarea perfecționării cu elemente ale formării profesionale, se aplică un repertoriu amplu de
metode, la care metoda de proiectare joacă adesea un rol central.
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1.3.3 Angrenarea simultană a formării profesionale și perfecționării operaționale
La angrenarea simultană a formării și perfecționării, persoanele care sunt instruite și specialiștii formați
dobândesc simultan și împreună astfel de competențe profesional-operaționale (competențe
profesionale de bază și competențe operaționale speciale) care dau dreptul și capacitatea de a executa
activități profesionale. Grupurile țintă sunt prin urmare persoanele care sunt instruite, alături de
specialiștii formați.
Competențele care urmează a fi dobândite, trebuie să permită o adaptare la schimbările științifice,
precum și tehnico-tehnologice și o implicare activă în procesele de modificare ale întreprinderii.
Angrenarea simultană a formării și perfecționării este probabil forma cea mai importantă a angrenării
pentru întreprinderile mici.
Tipic pentru această învățare este neomogenitatea grupului cu privire la experiența profesională și de
viață, la vârstă, precum și la structura motivațională și de activități.
Învățarea comună a angajaților mai vârstnici și mai tineri în procesul muncii oferă posibilitatea de a lega
cunoștințele angajaților mai vârstnici prin procesele operaționale și soluții neconvenționale apreciate, de
protențialul de inovație al angajaților mai tineri.
Se mai pot folosi, printre altele, următoarele forme de învățare (vezi Modulul 4):
- tandem de învățare Junior-Senior
- parteneriate de învățare
- echipă creativă
- conferință clienți
- învățarea cu instrumente susținute de medii
Pentru implicarea de instructori, există următoarele posibilități:
• Persoanele instruite și specialiștii experimentați ai întreprinderii apar alternativ ca persoane
instruite și ca instructori.
• În ceea ce privește conținuturile care nu pot fi stabilite de ambele grupuri, se implică instructori
de la instituții de formare, școli profesionale, facultăți sau furnizori.
1.3.4 Elemente separate de formare ca elemente de legătură dintre formarea profesională și
perfecționarea operațională
Noțiunea „angrenare“ se folosește frecvent și atunci când trebuie asigurată o ”punte” între formarea
profesională și perfecționarea operațională prin module de formare orientate pe obiective, fără ca să
existe o legătură integrată în proces între elementele (obiectivele, conținuturile, metodele, formele
organizatorice și evaluările rezultatelor) formării profesionale și perfecționării operaționale, formând un
proces unitar al învățării și perfecționării în profesie și la locul de muncă. ”Angrenarea” este într-o astfel
de situație, frecvent, o adunare a calificărilor individuale.
Concluzie
Diferitele forme structurale ale angrenării formării profesionale integrate în proces și perfecționării
operaționale, permit luarea în considerare individuală a obiectivelor concrete în dobândirea profesională
a competențelor și a condițiilor actuale ale întreprinderilor individuale.
Pentru întreprinderile mici există în principiu următoarele motive de a folosi tocmai procesul de lucru și
posibilitățile de angrenare a formării profesionale și perfecționării operaționale, care forma cea mai
eficientă de asigurare a competitivității:
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•

Întreprinderile mici nu-și pot permite să întrerupă o comandă de lucru prin perfecționarea
angajaților. Presiunea timpului și performanțelor, precum și lipsa implicării forței de muncă
impun o altă formă de callificare, comparativ cu cea din cadrul întreprinderilor mai mari.

•

Pentru întreprinderile mici, măsurile externe de perfecţionare nu sunt, de regulă, eficiente,
deoarece specificul locului de muncă şi competenţele rezultate necesare nu pot fi luate suficient
în considerare.

•

Pentru întreprinderile mici, măsurile de perfecționare de pe piața de formare sunt adesea prea
scumpe. La aceasta se mai adaugă și problema de a găsi o instituție de formare potrivită, care
să dețină chiar și competențele necesare. Chiar și sprijinul oferit prin multimedia, pentru
perfecționarea realizată de instituții de formare, nu este adesea o formă organizatorică
acceptată de întreprinderile mici.

În concluzie, angrenarea formării și perfecționării una de alta și simultan cu procesul de lucru, poate fi
considerată drept o strategie optimă în cadrul dezvoltării personalului în întreprinderile mici.
Calificările suplimentare în cadrul angrenării formării profesionale cu elemente ale perfecționării
operaționale se tratează în detaliu mai jos.

1.4 Câmpul de acțiune – Calificări suplimentare
Ce sunt calificările suplimentare?
Calificările suplimentare sunt un instrument de diferențiere individuală puternică și de flexibilizare
practică a formării profesionale. Au loc în timpul formării profesionale sau nemijlocit după ea și conferă
știință, cunoștințe, îndemânări suplimentare.
Întreprinderile folosesc în primul rând calificările suplimentare, pentru a asigura predictibil cunoștințele
de specialitate necesare, specifice întreprinderii și urmașii operaționali.
Punctele de greutate ale calificărilor suplimentare furnizează recomandări privind necesarul de calificare
al întreprinderilor.
Obiectivele calificărilor suplimentare sunt extinderile și aprofundările competențelor de specialitate și
care depășesc profesia, competențele cheie extinse, precum și dobândirea de aptitudini și drepturi
speciale. Persoanele instruite pot dobândi, de ex., certificate suplimentare de computere sau își pot
aprofunda cunoștințele de limbi străine la cursurile de la școlile profesionale sau în timpul șederii în
străinătate. Ucenicii profesiilor manufacturiere pot dobândi suplimentar cunoștințe de economia
întreprinderii.
Camera recunoscută în branșă ar trebui informată cât mai repede posibil, pentru a garanta că astfel de
calificări suplimentare pot fi certificate și recunoscute. În caz contrar, certificarea se poate realize și
intern, printr-o instituție de formare sau de către întreprindere.
Avantajele calificărilor suplimentare
Principalele avantaje sunt:
Specializarea timpurie
- Cunoștințele speciale deschid deja de pe vremea formării, domenii de lucru noi și interesante;
Economisirea timpului
- Calificîrile suplimentare se pot calcula adesea integral sau parțial, ca fiind specializări ulterioare,
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Îmbunătățirea șanselor
- Absolvenții unei calificări suplimentare sau șanse de carieră mai bune.
Ofertanții cei mai importanți de calificări suplimentare sunt tocmai întreprinderile care asigură
școlarizarea. Ele decid volumul și felul calificării persoanelor care sunt instruite. Calificările suplimentare
evident că se pot oferta și de ofertanți de formare externi.
Stabilirea necesităților
Următoarele întrebări ajută la descoperirea dacă întreprinderea necesită calificări suplimentare și dacă
da, care sunt acestea. Dacă răspundeți la numai una din întrebările de mai jos cu „Da“ ar trebui să țineți
cont serios de introducerea unei calificări suplimentare sollten.
•

Vă lipsesc anumite conținuturi ale ordonanței privind formarea, resp. persoanele care sunt
instruite necesită cunoștinâe din alte profesii sau profesii înrudite, care sunt necesare pentru a fi
implicate în procesul tehnologic al întreprinderii?

•

Anumite cunoștințe de specialitate și îndemânări ale persoanelor instruite trebuie aprofundate
orientat

•

Doriți o promovare intensă a callificărilor cheie ale persoanelor instruite?

•

Persoanele care sunt instruite sunt sub-solicitate, adică ar putea fi solicitate și ar putea ele
presta mai multe pentru întreprindere?

•

Vedeți o posibilitate de angrenare a formării și perfecționării pentru a obține o calificare
conștientă pentru aplicarea ulterioară în întreprindere?

•

Doriți să promovați orientat urmașii, pentru a crește competitivitatea prin promovarea
persoanelor proprii care sunt instruite?

•

Doriți să angajați persoanele care sunt instruite, după formarea lor, pe termen lung în cadrul
întreprinderii?

Concept
Calificările suplimentare ar trebui fixate cât mai precis din punct de vedere al conținutului și ar trebui
notate în scris.
•

Care sunt conținuturile necesare pentru a fi învățtate și care sunt punctelor lor de greutate?

•

Cum trebuie să arate graficul de timp, resp. câte ore totale sunt necesare?

•

Trebuie să aibă loc o calificare suplimentare a diferitelor reprezentații sau e utilă o structurare
modulară?

•

Care sunt metodele de învățare ce trebuie aplicate (E-Learning, CBT, sau similar)?

•

Ce fel de material de instruire e necesar?

•

Se poate obține o absolvire? Există un examen?

•

Se dau certificate de participare?

•

Există posibilitatea luării în calcul a unor examene de perfecționare (de ex. examenul de
maistru)?
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Organizare
Spre deosebire de structurarea conținutului, structura organizatorică se poate stabili mai bine prin
influențe externe ( de ex. parteneri de cooperare). Evident că aici sunt posibile mai degrabă modificări
pe termen scurt și mediu, decât în următoarele situații
•

Calificarea suplimentară se poate executa în propria întreprindere sau trebuie căutate alte spații
în acest scop?

•

Există echipamentul corespunzător?

•

Cine poate executa calificarea (personal propriu sau lectori externi)?

•

Cum se poate integra măsura din punctul de vedere al timpului și organizării în procesul
tehnologic?

•

Care sunt partenerii de cooperare puși în discuție? (fabricant/ furnizori, instituții de formare
profesională, școli profesionale)?

•

Care persoane ce trebuie instruite necesită o calificare suplimentară?

•

Cum poate arăta un Feedback?

•

Cum arată un calcul cost-folos?

Verificarea și certificarea competențelor
Pentru confirmarea competențelor, o ipoteză necesară o constituie verificarea. Este important ca în
certificat să se detalieze care sunt competențele, aptitudinile și cunoștințele dobândite și cum se verifică
acestea. Acest lucru trebuie să fie executabil și transparent pentru terți.

1.5 Exemple practice privind calificările suplimentare
1.5.1 Exemple de cursuri adiționale și calificări suplimentare în domeniul construcțiilor
Cursuri adiționale și calificări suplimentare pentru specialiști în construcții civile/ zidari
Cursuri adiționale/Module

Perioada de
formare în zile

- Modul: Asanare beton/verificare materiale construcții

5

- Modul: lemn, îmbinări de lemn
- Modul: domeniu de specialitate tencuială/ stucatură

5
5

- Modul: Specializare construcția boltelor

5

- Modul: Elemente constructive construcții uscate

5

- Modul: Domeniul protecția lemnului și protecția construcțiilor

10

- Modul: lucrări de beton/ beton armat
- Modul: Lucrări de beton/ beton armat Corpuri constructive din piatră

15
15
20

- Modul: Corpuri constructive din piață/ tencuială/ șapă

VETwin-winModel

Modul 1

- 11 -

Calificări suplimentare
pentru specialiști construcții civile / zidari
Curs de instruire excavator mic

Perioada de
formare în zile

Șofer certificat de macara-turn

5
15

Construcție zidării

15

Asanare construcții

15

Construcții uscate

15

Lucrări de izolare

15
15

Construcția fațadelor
Tehnica tencuielii
Lucrări de montare gresie/ faianță
Lucrări de placare
Zidărie de lut
Tencuire mecanizată

10
15

Construcție boltă

15
15
15
15

Tehnici ale asanării construcțiilor din plăci

15

Persoană instruită în electrotehnică
Prelucrare text
Calcul tabelar
Bazele tehnicii PC
Introducere în Internet
Prelucrarea imaginilor digitale
Prezentarea cu MS-PowerPoint
Limbi străine domeniu industrial - tehnic
Protecția muncii

10
5
5
1
2
2
5
5
3

Managementul calității

5

Bazele individualității întreprinderii

5

Capacitatea de a lucra în echipă și comunicarea

2

Cursuri adiționale și calificări suplimentare pentru specialiștii în montaj/ dulgheri
Cursuri adiționale/Module
pentru specialiști de montaj / dulgheri

Perioada de
formare în zile

Modul: Lucrări de construcții uscate

5

Modul: lemn, îmbinări lemn
Modul: realizare șapă

5
5

Modul: pozare și montare gresie

5

Modul: Element constructiv construcții uscate

5

Modul: realizarea tencuielilor
Modul: Beton/beton armat
Modul: Corp constructiv din piatră

10
15
15
25

Modul: lemn și elemente constructive din lemn
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Calificări suplimentare
pentru specialiști de montaj / dulgheri

Perioada de
formare în zile

Carnet de șofer stivuitor cu furcă

5

Curs de instruire încărcător pe roți

5

șofer calificat macara-turn

15

Asanare construcție specialitate

15

Construcții uscate

15

Construcție cadru lemn

15

Dimensionare spațiu interior

5

Deservire și întreținere aparate mici pentru montaj

5

Asanări lemn
Persoane instruite în electrotehnică

10
10
5

Dovadă clienți tehnica fixării
Prelucrare text
Calcul tabelar
Bazele tehnicii PC
Introducere în Internet
Prelucrarea imaginilor digitale
Prezentare cu MS-Power-Point
Tehnica de prezentare
Limbi străine domeniu industrial - tehnic
Protecția muncii

5
5
1
2
2
5
2
5
3

Managementul calității

5

Bazele individualității întreprinderii

5

Capacitatea de a lucra în grup și comunicarea

2

Fiecare calificare suplimentară se finalizează cu un test și se poate confirma printr-un certificat al unei
întreprinderi, al unei instituții de formare sau a unei Camere.
Exemplu de calificări suplimentare „Structurare în meseria“ de zugrav, lăcuitor, tâmplar
Calificările suplimentare “structurare în meseria” depășesc cunoștințele comunicate în viața profesională
de zi cu zi. Obiectivul îl constituie crearea bazelor de apreciere a obiectelor structurale și promovarea
aptitudinilor de a introduce competențele structurale într-o întreprindere, prin cursuri suplimentare
opționale.
Formarea durează doi ani. Începe în a doua jumătate a primului an de instruire și se termină în prima
jumătate a celui de-al treilea an de instruire.
Cursul e structurat într-o parte A cu caracter general și experimental.
Partea B se referă mai mult la aplicarea profesională și orientată pe proiecte. În final se prezintă un
proiect individual.
Participantul care a absolvit cu succes cursul, obține un certificat „Calificare suplimentară Structurare“.
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Conținuturile cursurilor sunt următoarele:
Partea A (80 ore)
1. Perceperea
2. Comunicare, Formă, Culoare
3. Desenul cu mâna liberă
4. Structurare în plan, în spațiu
5. Proiect final
Partea B (120 ore)
1. Tehnici de reprezentare legate de proiect
2. Experimente de design
3. Proiect final
Important pentru curs este munca asociată proiectului. În acest scop se impun ateliere, insule de
învățare și eventual spații cu computere.

Exemplu de calificări suplimentare în economia construcțiilor, în programul de calificare
al abc Bau GmbH /Germania
Calificarea legată de activitate
- Curs de sudură orbitală
- Restaurarea monumentelor istorice
- Energii regenerative, în special, fotovoltaice, geotermie
- Particularităţile construcţiei caselor în roşu
- EDV pe şantier (Word, Excel, AutoCAD sau Allplan)
- Construcţia căminelor
- Stucatură / frize de colţ / Construcţia formelor
- Energii regenerabile în domeniul acoperişurilor
Calificări care depăşesc activităţile
- Curs pentru obţinerea adeverinţei de drujbist
- Curs de maşini de construcţii
- Curs referitor la aparatele de împuşcat bolţuri
- Dobândirea carnetului de conducere pentru autovehiculele cu remorcă
- Logistica depozitelor în construcţii, organizarea depozitelor mici şi mari
- Potrivirea ca formator, instrucţiuni privind persoanele care se instruiesc pentru a deveni mentori
- Reciclare / valorificare deşeutir (folosirea restuilor de lemn ca lemn pentru ars, moloz, vânzare oţel,
etc.)
- Amenajarea şantierelor nocturne
- De la ideea planificării până la aprobări
- Calea de obţinere a unei autorizaţii de construcţii
Calificări individuale
- Calificare ca prim ajutor
- “Manual de etichete” pentru ucenicii meseriaşi
- Social Networking / Web 2.0
- Limbi străine în domeniul construcţiilor, intermediere prin programe de schimb de experienţă
- Întărirea capacităţii de lucru în echipă
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1.5.2 Calificări suplimentare în domeniul industrial tehnic
Pentru profesiile mecanic maşini-unelte, mecatronist, mecanic procedural, în exemplele de mai jos, se
evidenţiază competenţele şi folosul economic obţinut prin dobândirea calificărilor suplimentare.
Calificare suplimentară: Turnare prin injecţie
1. Proces tehnologic, deservirea precum şi utilizarea comenzilor maşinii
Profesii:

Mecanic maşini-unelte, Mecatronist

Obiective:

- Înţelegerea modului de funcţionare şi procesului tehnologic al maşinii de turnare prin
injecţie (SGM)
- Elaborarea cunoştinţelor privind succesiunea sistematică la punerea în funcţiune şi
scoaterea din funcţiuzne
- Elementele de deservire se pot transfera şi la alte maşini

Conţinut:

- Structura şi modul de acţionare al SGM
- Procesul tehnologic al turnării prin injecţie
- Bazele SGM şi comenzii
- Pornirea şi finalizarea procesului de injecţie
- Înlăturarea defectelor la punerea în funcţiune şi scoaterea din funcţiune

De ce?
Exemplu

- Recunoaşterea şi interiorizarea legăturii strânse şi complexităţii groupului profesional
propriu cu alte domenii tehnice
- Atingerea independenţei şi siguranţei
Exemplu:
În cazul defectelor SGM, resp. în cursul procesului de producţie, ambele grupuri
profesionale vor putea atribui unui domeniu industrial tehnic, cauza defectelor mai repede,
în funcţie de gradul de gravitate al lor

2. Schimbarea sculelor
Profesii:

Mecanic scule, Mecatronist

Obiective:

- Dobândirea de cunoştinţe de bază la schimbarea sculelor
- Succesiunea corectă la montatea şi demontarea sculelor

Conţinut:

- Criterii de alegere scule SG şi SGM
- Şcolarizare practică:
a) Schimbarea sculelor
b) Conectarea tehnicii periferice (de ex. aparat temperare, benzi transport, etc.)

De ce?
Exemplu

- Întipărirea unei proceduri sistematice la schimbarea sculelor
- Dobândirea independenţei şi siguranţei
Exemplu:
În procesul de producţie apare un defect mai grav al sculelor şi mecanicul procedural este,
de ex., ocupat cu alte lucrări de schimbare. Mecanicul de scule poate acţiona astfel
individual şi poate efectua reparaţia.
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3. Recunoaşterea şi înlăturarea defectelor la piesele de turnare prin injecţie
Profesii:

Mecanic scule, Mecatronist

Obiective:

- Recunoaşterea din timp a defectelor la turnarea prin injecţie şi înlăturarea lor
- Îmbunătăţirea calităţii pieselor turnate prin injecţie

Conţinut:

- Recunoaşterea, cauzele şi înlăturarea defectelor modelelor de turnare
- Analiza sistematică a defectelor de turnare prin injecţie
- Lucrul cu software de învăţare
- Şcolrizare practică, efectuarea şi evaluarea şirurilor experimentale

De ce?
Exemplu

- Să se efectueze delimitarea posibilelor cauze de defecte
- Pagubele constructive trebuie recunoscute într-o fază timpurie de fabricare a sculelor.
Exemplu: Defecte condiţionate de scule

4. Programarea şi reglarea maşinilor de turnare prin injecţie
Profesie:

Mecanic scule, Mecatronist

Obiective:

- Cunoaşterea parametrilor tehnologici şi importanţei lor
- Reglarea individuală a mişcărilor de deplasare şi condiţiilor de prelucrare

Conţinut:

- Şcolarizare practică:
a) Programarea şi reglarea unităţii de închidere
b) Programarea şi reglarea unităţii de injecţie
c) Influenţa parametrilor tehnologici asupra calităţii pieselor de formare

De ce?
Exemplu

- Corecţia individuală şi rapidă a defectelor la construcţia unei scule noi
- Se evită erorile de comunicare
- Prin competenţe de specialitate suficiente, se poate face o diferenţiere între cauzele de
defecte ale pieselor de formare, condiţionate de parametri sau de construcţie.
Exemplu: Câţiva KMU au deja SGM la construcţia sculelor şi efectuează individual prima
mostră.

Calificări suplimentare: Ştiinţa materialelor plastice şi procedura de verificare a materialelor
plastice
Profesii:

Mecanic scule, Mecatronist

Obiective:

- Dobândirea de cunoştinţe de bază cu privire la ştiinţa materialelor plastice şi la
verificarealor

Conţinut:

- Importanţa, clasificarea, simbolizarea şi proprietăţile materialelor plastice
- Posibilităţile de folosire a materialelor plastice alese
- Importanţa şi felurile procedurilor de verificare a materialelor plastice
- Şcolarizare practică:
a) Efectuarea verificărilor alese
b) Evaluarea rezultatelor de verificare obţinute

De ce?
Exemplu

- deformarea elementelor de formare se adaptează proprietăţilor mecanice ale materialului
plastic
Exemplu: Dimensiunile sculelor trebuie adaptate comportamentului la contracţie a
materialelor plastice.
Mecatronist: Comportamentul termic al materialelor plastice
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Calificare suplimentară: Întreţinerea elementelor constructive electrice şi mecanice
Profesii:

Mecanic scule, Mecanic tehnolog

Obiective:

- Participanţii trebuie implicaţi în activităţi prestabilite, la lucrări identice şi care se repetă, în
cazul punerii în funcţiune şi întreţinerii elementelor constructive electrice

Conţinut:

- Măsuri de protecţie
- Electronică (tehnica instalaţiei)
- Tehnica de comandă
- Bazele senzorilor în tehnica de comandă
- Şcolarizare practică:
a) Structurarea şi cablarea circuitelor cu relee
b) Echiparea specializată şi lipirea plăcilor de conductor, conform documentelor
- Practica în fabrică:
a) Racordarea şi deservirea perifericelor asociate instalaţiei

De ce?
Exemplu

Exemple:
1. Scule canale fierbinţi – curăţire, resp. întreţinere
2. Senzori pentru scule de atragere cu miez – verificare, resp. o nouă reglare

Descrierea detaliată a unei unităţi de învăţare în cadrul calificărilor suplimentare în domeniul
industrial - tehnic
Unitate de învăţare

Bazele turnării prin injecţie şi deservirea, precum şi utilizarea
comenzilor maşinii

Branşă

Domeniul industrial – tehnic în branşa materialelor plastice

Profesii de formare

Mecanic industrial, Mecatronist şi mecanic scule, care sunt activi nemijlocit
într-o întreprindere din branşa materialelor plastice, în procesul de
producţie, precum şi mecanic tehnolog pentru tehnica materialelor plastice
şi cauciucului

Descrierea rezultatelor
aşteptate de pe urma instruirii

Cunoştinţe
Participanţii învaţă în cadrul unei şcolarizări intense, practice, bazele
tehnicii de turnare prin injecţie.
Ei cunosc paşii tehnologici individuali în cadrul turnării prin injecţie.
Ei deţin cunoştinţe ample legate de construcţia şi modul funcţional al
maşinilor de turnare prin injecţie.
Ei cunosc simbolurile folosite la comanda maşinilor, precum şi structura şi
noţiunile folosite în paginile de meniu de pe ecran.
Ei deţin suficiente cunoştinţe legate de recunoaşterea şi înlăturarea
defectelor la punerea în funcţiune şi scoaterea din funcţiune a maşinilor de
turnare prin injecţie.
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Îndemânări
Participanţii sunt capabili să reprezinte procesul tehnologic al turnării prin
injecţie pe baza unei diagrame cale - timp.
Ei pot porni şi opri în ordinea cronologică procesul de turnare prin injecţie,
respectând protecţia sănătăţii, protecţia muncii şi protecţia contra
incendiilor.
Ei pot transfera cunoştinţele şi îndemânările dobândite şi la alte comenzi
ale maşinilor din fabrică.
Ei sunt capabili să prelucreze şi aplice, din documentaţia maşinii şi alte
documente, informaţiile legate de simboluri, noţiuni şi explicaţii de pe
paginile importante ale meniului de pe ecran.
Ei pot recunoaşte, analiza şi înlătura defectele la pornirea şi oprirea maşinii
de turnare prin injecţie.
Competenţe personale
Participanţii recunosc şi internalizează legătura strânsă şi complexitatea
grupurilor profesionale proprii, cu alte domenii ale tehnicii.
Ei cunosc răspunderea crescută pe care o au la punerea în funcţiune şi
scoaterea din funcţiune a maşinilor şi instalaţiilor.
Participanţii dobândesc independenţa şi siguranţa la manevrarea noilor
maşini şi instalaţii.
Sunt capabili să prezinte aptitudinile, cunoştinţele şi îndemânările învăţate
de ei, legate de teme, resp. de rezultatele obţinute.
Obiectivele învăţării

Cognitiv
•
•
•
•

Dobândirea de cunoştinţe de bază ale tehnicii de turnare prin
injecţie.
Înţeleg modul de funcţionare şi procesul tehnologic al maşinii de
turnare prin injecţie şi pot elabora o succesiune cronologică la
punerea în funcţiune şi scoaterea din funcţiune.
Posibilele defecte sunt recunoscute şi înlăturate individual, resp. se
pot analiza şi înlătura cu ajutorul documentaţiei maşinii.
Elementele de deservire ale comenzii maşinii se pot transfera altor
maşini şi instalaţii.

Afectiv
•
•
•
•

Siguranţa la manevrarea documentaţiei maşinii şi altor documente.
Reacţie rapidă şi corectă în cazul defectelor, resp. perturbaţiilor ce
apar.
Pot atribui cauzele defectelor după seriozitatea lor, pe domenii
industriale tehnice.
Disponibilitatea de a coopera la înlăturarea defectelor, care
depăşesc un anumit domeniu.

Psihomotor
•
•

VETwin-winModel

Aplicarea datelor tehnice de siguranţă în muncă în atelierul de
materiale plastice (turnarea prin injecţie).
Prin exersare permanentă pe maşina de turnare prin injecţie se
recunosc rapid defectele/ perturbaţiile simulate şi se pot armoniza
mai precis.
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•

Reţinerea unei proceduri de rutină şi sistematice la deservirea
maşinii de turnat prin injecţie.

Precizarea şi măsura reţinerii:
O precizare a obiectivelor de învăţare are loc la pregătirea concretă a
diferitelor unităţi de şcolarizare individuale.
Măsura reţinerii cunoştinţelor, îndemânărilor şi competenţelor dobândite
este indicată în rasterul cu sarcinile întreprinderii care trebuie instruite.
Conţinutul instruirii

Bazele tehnicii de turnare prin injecţie
- Instruirea siguranţei în muncă
- Structura şi modul de acţionare al maşinii de turnare prin injecţie
- Desfăşurarea procesului tehnologic la turnarea prin injecţie
- Parametri tehnologici şi importanţa lor
Bayele maşinii de turnare prin injecţie şi comenzii
- Explicarea unităţii de intrare
- Paginile de meniu de pe ecran privind unitatea de închidere şi de injecţie
- Pornirea şi oprirea procesului de injecţie
- Parametri tehnologici se compară în aşa numitele rapoarte de fabricare
(analiza impus – existent)
- Înlăturarea perturbaţiilor/ înlăturarea defectelor la punerea în funcţiune şi
la scoaterea din funcţiune
- Elaborarea de algoritmi de pornire şi oprire a maşinilor de turnare prin
injecţie

Cadrul de timp, respectând
locaţiile de instruire
Forme de învăţare, metode,
medii

2 săptămâni (80 ore)
Locul de învăţare: atelier de material plastic (turnare prin injecţie)
-

Instruire introductivă
Discurs privind cursul
Unităţi de învăţare individuală pe anumite teme şi exerciţii practice
Folosirea tuturor documentelor de curs, documentaţiilor maşinii,
proceselor verbale model şi fişelor de lucru
Autoevaluarea şi discursul privind evaluarea

Şcolarizare pe maşini reale de turnare prin injecţie de la fabricanţii de
maşini:
- Arburg Allrounder 270 S
- Klöckner Ferromatik Desma FX 50
- Ferromatik Milacron E 50 S
- Ferromatik Milacron E evolution 75
- Engel ES 200H/80V/50HL 2F
- Demag ERGOtech compact 80
Organizarea conţinutului de
învăţare

Unitatea de învăţare se orientează după viitorii specialişti industriali tehnici
din industrie şi meserii.
Participanţii grupurilor profesionale mecatronist, mecanic scule şi mecanic
tehnolog din branşa materialelor plastice şi cauciucului sunt instruiţi aşa
încât instruirea să depăşească profesia şi să se refere la întreprindere.
Să nu se depăşească un număr maxim de 10 participanţi într-un grup.
Dacă sunt îndeplinite ipotezele, se poate parcurge întreaga unitate de
învăţare în întreprinderea în cauză.
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Stabilirea rezultatelor/
Dovada performanţelor

Dovada performanţelor din cadrul unităţii de instruire
- Evaluarea unităţilor de instruire individuală
- evaluarea aptitudinilor şi îndemânărilor la punerea în funcţiune şi
scoaterea din funcţiune a maşinilor de turnare prin injecţie
- Test intern curs
Dovada performanţelor de pe urma unităţii de instruire
- Autoevaluare
- Evaluarea de către instructorul centrului de formare
Participantului i se confirmă rezultatul dobândit printr-un certificat.

1.6 Câmpul de acţiune – Calificarea modulară ulterioară
Persoanelor care nu au o diplomă de absolvire recunoscută a unei profesii, le este greu pe piața de
muncă. Majoritatea angajatorilor cer aptitudini ce pot fi dovedite, pentru o planificare independentă,
resp. pentru executarea lucrărilor, pentru prelucrarea informațiilor și pentru comunicare. Toate aceste
calificări se dobândesc mai întâi printr-o primă formare. Dar nu toți urmează calea de formare uzuală,
sau unii nu merg până la capăt, astfel încât nu se poate verifica dacă s-a absolvit o profesie. Astfel de
persoane instruite sau neinstruite găsesc doar foarte rar un loc de muncă sigur și calificat.
În ceea ce privește lipsa specialiștilor avansați, chiar și în cadrul întreprinderilor, se pune problema unei
reobțineri a unui personal calificat din rândurile proprii de angajați, deoarece adesea această necesitate
nu poate fi acoperită doar printr-o primă instruire. Mulți dintre angajați au parcurs ani îndelungați și
specific întreprinderii, pașii tehnologici și cunoștințele legate de produs. Persoanele instruite și adulții
neinstruiți au de regulă următoarele particularități:
- exeperiență în viață și în profesie,
- îndemânări practice,
- Motivație, deoarece orice ocupație mărește șansele pentru o integrare de durată pe piața forței de
muncă
Calificarea persoanelor instruite angajate și șomere și a persoanelor neinstruite cu și fără antecedente
de migrare, reprezintă prin urmare un potențial care contribuie prin calificare potrivită și prin angrenarea
elementelor de formare și perfecționare la acoperirea golului de specialiști.
Prin calificare ulterioară, celor care își întrerup formarea, persoanelor neinstruite, resp. persoanelor
instruite cu și fără ocupație și celor care își întrerup studiile, li se oferă posibilitatea de a dobândi ulterior
o diplomă de absolvire a unei profesii și de a-și îmbunătăți astfel șansele de angajare. Întreprinderilor li
se prezintă căi de a deschide potențiale căi de calificare a persoanelor angajate instruite și neintruite și
de a-și acoperi astfel necesarul de specialiști. În astfel de situații se combină calificările și ocupația.
Structurarea modernă permite căi de calificare diferențiate și individualizate.
Următoarele aspecte stabilesc calificarea ulterioară:
• Împărțirea conținuturilor de formare în așa numitele module cu cunoștințe, îndemânări și
aptitudini delimitate, asociate profesiei,
•

Orientarea după necesarul operațional la aplicarea ofertelor de calificare ulterioară,

•

Legături strânse între învățare și lucru. Calificarea ulterioară are loc în mare parte în
întreprindere și completată de unitățile de învățare în instituțiile de formare profesională.
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Calificarea modulară ulterioară permite astfel obținerea ulterioară a unei diplome de absolvire a unei
profesii, fără pierderea timpului, pe perioada lucrului. Fie că însoțește profesia, fie că este o măsură de
calificare amplă: oricine poate obține o diplomă de absolvire a unei profesii, în funcție de cunoștințele și
aptitudinile profesionale de până atunci. Structurată pe experiența profesională de până atunci,
calificarea modulară ulterioară oferă o cale care deschide noi perspective.

Învățarea și munca
La o calificare modulară ulterioară, învățarea și munca merg mână în mână. O calificare ulterioară care
este orientată asupra unei diplome de absolvire a unei profesii, poate avea loc, din acest motiv, în
strânsă cooperare între întreprindere și instituția de formare profesională. Această apropiere de practică
și promovarea corespunzătoare a instruirii, resp. însoțirea pe drumul învățării, ajută participanții să-și
dezvolte competențele profesionale.
Pe lângă orientarea asupra necesarului de calificare al întreprinderii, mai ales împărțirea conținutului
formării profesionale pe module individual compuse, contribuie la o calificare ulterioară de succes.
Modulele sunt unități de învățare cu cunoștințe, îndemânări și aptitudini delimitate, asociate profesiei,
care se verifică individual.

Oferte de informare și consultanță
Pentru a deschide această rezervă de calificare, se impun pentru întreprinderi oferte de informare și
consultanță. Întreprinderilor trebuie să li se prezinte șansele rezultate din calificarea ulterioară a
persoanelor instruite și a celor neinstruite. Întrepinderile trebuie informate asupra modului cum se poate
planifica, efectua și organiza calificarea ulterioară, astfel încât în dezvoltarea personalului întreprinderii
să se inducă noi căi de calificare.
Ofertele de informare și consultanță pot face referire la următoarele aspecte:
Spectrul performanțelor pentru tineret
•
Informare și primă consultanță competentă
•
Stabilirea competențelor și analiza punctelor tari/ punctelor slabe
•
Stabilirea individuală a necesarului de calificare
•
Recomandări de organizare a calificării în cooperare cu întreprinderea
•
Consultanța cu privire la programele de finanțare posibile
•
Consultanța și însoțirea până la examenul de absolvire
Spectrul performanțelor pentru întreprinderi
•
Consultanță acordată întreprinderilor cu privire la calificarea ulterioară a angajaților cu calificare
inferioară
•
Stabilirea potențialelor de calificare a angajaților neinstruiți
•
Sprijinul la structurarea optimă a calificării ulterioare
•
Consultanță cu privire la posibilele programe de finanțare
•
Însoțirea până la examenul de absolvire
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1.6.1 Finanțarea calificării ulterioare în Germania
Verificarea externă pentru persoanele care nu instruiesc
Așa numita verificare externă este un examen de absolvire recunoscut de stat, dat de persoanele care
nu se instruiesc, care este identic din punct de vedere a cerințelor cu cerințele prevăzute pentru prima
formare profesională. Există mai multe posibilități de a fi primit la verificarea externă:
1. Cine dorește să fie admis ca extern la examenul de calfă/ de absolvire, trebuie să dovedească, că a
fost activ cel puțin odată și jumătate din perioada de formare a profesiei pentru care dorește să dea
examenul. Asta înseamnă, de exemplu, patru ani și jumătate în cazul unei profesii de formare de trei
ani. Dovada privind activitatea în cadrul profesiei respective se aduce, de regulă, prin certificate de
muncă și contracte de muncă, care dovedesc faptul că s-a acumulat experiență profesională în acea
profesie. Se ia în considerare chiar și dovada perioadelor de formare într-o altă profesie de formare.
2. Dacă dovedirea acestui timp minim nu este posibilă sau nu este posibilă integral, se pot admite la
examen, persoanele care dovedesc prin certificate sau în alt mod faptul că au dobândit capacitatea
profesională de acționare, care să le dea dreptul de a se prezenta la examen.
Pentru a dovedi aptitudinea profesională de a acționa, se impun certificate și dovezi potrivite referitoare
la activitățile profesionale dovedite, ca de exemplu cu privire la măsurile de formare suplimentară. În
acest sens se iau în considerare și certificatele străine de absolvire a formării și perioadele de activitate
profesională din străinătate.
Dacă o persoană a îndeplinit ipotezele de admitere menționate mai sus, ea va putea solicita de la oficiul
competent, să fie admisă la examenul extern. Dacă există conținuturi de instruire în acest sens, acestea
se comunică în modulele de instruire corespunzătoare. Numărul de module de instruire deschise
formează durata totală a calificării ulterioare. După absolvirea ultimului modul, are loc examenul, care
reprezintă ultimul pas în absolvirea profesiei.
În calcule se ține cont de experiența profesională din străinătate, existentă și care nu trebuie
redobândită în cadrul calificării ulterioare. Cererea de admitere se înaintează la Camerele de Industrie și
Comerț competente sau la Camerele de Meserii competente. Examenul se va da atunci la aceste
Camere.

Posibilitățile de finanțare
O măsură de calificare ulterioară se poate finanța pe lângă finanțarea proprie, plătită de participant sau
de întreprindere, și prin diferite programe finanțate de angajator și participant.

Avizul de formare
Pentru angajatorii întreprinderilor cu mai puțin de 250 angajați, Agenția de Muncă pune la dispoziție
finanțări prin avize de formare și prin continuarea plății salariilor. Ipoteza unei astfel de finanțări o
constituie faptul că angajatul este un angajat cu calificare inferioară, care nu a absolvit o profesie, care
este activ de peste 4 ani, fiind instruit, resp. neinstruit. Angajatul primește avizul de formare și poate
aplica, cu el, pentru ofertele de calificare care sunt admise pentru acea finanțare.
Chiar și șomerii și cei care caută un loc de muncă pot fi sprijiniți cu un aviz de formare – în funcție de
șansele de succes avute prin absolvirea acelei calificări. Acest lucru este valabil chiar și pentru
persoanele fără o formare profesională absolvită, resp. cu o activitate profesională de peste patru ani,
care sunt înregistrați la oficiul competent. Ipoteza unei astfel de finanțări o constituie consultanța directă
a expertului competent.
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