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Introducere
În capitolul 1 se prezintă două unităţi mobile de învăţare (MLU), respectiv „Punerea în aplicare a
valorilor şi principiilor cooperatiste” şi „Părţile interesate şi relaţia cu comunitatea locală”. În
primul rând se are în vedere Recomandarea europeană privind ECVET, prezentând pe scurt
principalele caracteristici şi elemente ale unei unităţi ECVET. Apoi se prezintă un set de două
unităţi mobile de învăţare.
Se aşteaptă ca MLU să fie utilizate în două moduri diferite:
(a) ÎN CURSUL CICLULUI DE VIAŢĂ A PROIECTULUI: pentru a furniza un punct comun de
referinţă pentru faza de testare a activităţilor ce urmează a fi realizate în următoarele faze
ale proiectului. Astfel, cele două MLU vor reprezenta baza pentru dezvoltarea Acordului de
învăţare între parteneri.
(b) DUPĂ PROIECT, ÎN CADRUL UNEI REŢELE PERMANENTE ÎNTRE PARTENERI: pentru a furniza
un cadru pentru a putea compara unităţile de învăţare pe care fiecare dintre instituţiile
gazdă le au deja în oferta lor curentă de instruire. Va trebui ca instituţiile gazdă să aleagă
din oferta lor curentă de unităţi de învăţare cele mai apropiate de MLU din cadrul
proiectului EU Coop Campus din punctul de vedere al rezultatelor învăţării şi al duratei.
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1. Unităţi mobile de învăţare
În următorul capitol se prezintă două unităţi mobile de învăţare, respectiv privind „Punerea în
aplicare a valorilor şi principiilor parteneriatului” şi „Părţile interesate şi relaţia cu comunitatea
locală”. În primul rând se reaminteşte Recomandarea europeană privind ECVET, prezentând pe
scurt principalele caracteristici şi elemente ale unei unităţi ECVET. Apoi se prezintă un set de două
unităţi mobile de învăţare, pentru a avea un feed-back din partea partenerilor. Se aşteaptă ca MLU
să furnizeze un punct de referinţă pentru faza de testare a proiectului.
1.1. Unităţi de învăţare conform sistemului ECVET
Conform textului Recomandării europene privind ECVET, unitatea de învățare este o componentă
a unei calificări care constă într-un set coerent de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe care pot fi
evaluate şi validate cu un număr corespunzător de credite ECVET. O calificare cuprinde, în
principiu, mai multe unităţi şi este formată dintr-un set complet de unităţi. Astfel, un crusant
poate obţine o calificare prin acumularea unităţilor necesare obţinute în diverse ţări şi diverse
contexte (formale şi, când este cazul, non-formale şi informale), respectând legislaţia naţională
privind acumularea de unităţi şi recunoaşterea rezultatelor învăţării.
Unităţile care formează o calificare ar trebui să fie:
descrise în termeni uşor de citit şi înţeles prin referire la cunoştinţele, abilităţile şi
competenţele cuprinse în acestea;
concepute şi organizate într-un mod coerent în ceea ce priveşte calificarea generală;
concepute astfel încât să permită evaluarea şi validarea discretă a rezultatelor învăţării
cuprinse în unitate.
O unitate poate fi specifică unei singure calificări sau comună mai multor calificări. Rezultatele
aşteptate ale învăţării care definesc o unitate pot fi atinse indiferent unde sau în ce mod aceste
rezultate au fost atinse. Astfel, o unitate nu trebuie confundată cu un element al unui program
formal de învăţare sau cu o furnizare de formare.
Regulile şi procedurile pentru caracteristicile definitorii ale unităţilor de rezultate ale învăţării şi
pentru combinaţiile şi acumularea de unităţi pentru o anumită calificare sunt definite de instituţiile

Pachetul de lucru 3 Procesul de concepţie

European Coop Campus

competente şi de partenerii implicaţi în procesul de formare conform reglementărilor naţionale
sau regionale.

Recomandarea europeană privind ECVET clarifică faptul că specificaţiile pentru o unitate ar trebui
să includă:
denumirea generică a unităţii;
denumirea generică a calificării (sau calificărilor) la care se referă unitatea respectivă, unde
este cazul;
referinţa calificării conform nivelului Cadrului European al Calificărilor şi, unde este cazul,
nivelului cadrului naţional al calificărilor (”NQF"), cu creditele ECVET asociate calificării;
rezultatele învăţării cuprinse în unitate;
procedurile şi criteriile de evaluare ale acestor rezultate ale învăţării;
creditele ECVET asociate unităţii;
valabilitatea în timp a unităţii, în cazurile relevante.
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1.2. MLU nr. 1 – Punerea în aplicare a valorilor şi principiilor parteneriatului
Denumire Unitatea mobilă de învăţare nr. 1 – Punerea în aplicare a valorilor şi principiilor parteneriatului
Scopul unităţii Înţelegerea caracterului special al cooperativei şi relevanţa valorilor şi principiilor în politica de afaceri
Nivelul EQF 5
Orele de învăţare 60
Credite ECVET 10
Contextul de învăţare

Se recomandă configuraţii de învăţare non-formale care utilizează instrumente de învăţare cum ar fi workshopurile, seminarele, interviurile de grup, vizitele
CREDITE PRIVIND REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII

CUNOŞTINŢE
1. Înţelegerea
caracteristicilor
cooperativelor.

ABILITĂŢI
speciale

ale

COMPETENŢĂ

1. Analizarea şi gestionarea eficientă a impactului
valorilor şi principiilor cooperatiste asupra
activităţilor de afaceri ale cooperativei.

2. Înţelegerea originilor şi semnificaţiilor „valorilor şi
principiilor cooperatiste” şi în ce mod se aplică acestea
în cadrul cooperativei.

2. Promovarea eficientă a procesului democratic
în cadrul cooperativei.

3. Înţelegerea limitelor şi complexităţii mişcării
cooperatiste în ţara/regiunea partenerului-gazdă

3. Acţionarea eficientă pentru a face legătura
dintre valorile şi principiile cooperatiste şi
aşteptările şi interesele membrilor cooperatori
şi ale altor părţi interesate.
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Gestionarea
şi
monitorizarea
activităţilor de muncă sau
studiu în cazurile în care
se produc schimbări
imprevizibile
şi
dezvoltarea performanţei
proprii şi a altora.
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EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
A. CUNOŞTINŢE
CUNOŞTINŢE
1. Înţelegerea
caracteristicilor
speciale ale cooperativei
2. Înţelegerea valorilor şi principiilor
cooperatiste şi modul în care sunt
acestea puse în aplicare în cadrul
cooperativei

METODE DE EVALUARE

NIVEL DE REFERINŢĂ (EQF 5)

A) Învăţare formală
Gestionarea şi monitorizarea activităţilor de
muncă sau studiu în cazurile în care se produc
schimbări
imprevizibile
şi
dezvoltarea
performanţei proprii şi a altora.

Interviu structurat
Tehnici de observare
Chestionare
Test
B) Învăţare non-formală, informală

3. Înţelegerea
limitelor
şi
complexităţii mişcării naţionale
cooperatiste

Jurnal de studiu
Portofoliu
Evaluarea competenţelor
compétences)

(bilan

de

Notă: Criteriile de evaluare a abilităţilor sunt definite în WP 4 (D.4.1.) pe baza rezultatelor învăţării, metodelor de evaluare şi nivelului de referinţă
descrise în tabelul de mai sus.
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EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
B. ABILITĂŢI
ABILITĂŢI

METODE DE EVALUARE

1. Analiza
şi
managementul
eficient al impactului valorilor şi
principiilor de cooperare asupra
activităţilor de afaceri ale
cooperativei.
2. Promovarea
procesului
cooperativă.

eficientă
democratic

a
în

3. Acţionarea eficientă pentru a
face legătura dintre valorile şi
principiile
cooperatiste
şi
aşteptările
şi
interesele
membrilor cooperatori şi ale
altor părţi interesate.

NIVEL DE REFERINŢĂ (EQF 5)

A) Învăţarea formală
Interviul structurat
Tehnici observaţionale
Munca de proiect

Gestionarea şi monitorizarea activităţilor de
muncă sau studiu în cazurile în care se produc
schimbări
imprevizibile
şi
dezvoltarea
performanţei proprii şi a altora.

Coaching
B) învăţarea non-formală, informală
Portofoliu
Bilanţ de competenţe
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1.3. MLU n. 2 – Părţile interesate şi relaţia cu comunitatea locală
Titlul Unitatea mobilă de învăţare n. 2 – Părţile interesate şi relaţia cu comunitatea locală
Scopul unităţii Înţelegerea părţilor cheie interesate de cooperativa şi demonstrarea empatiei cu interesele lor
Nivel EQF 5
Ore de lucru de învăţare 60
Puncte ECVET 10
Contextul de învăţare

Sunt recomandate situații de învăţare non formală, utilizând instrumente ca şi ateliere, mese rotunde, interviuri de
grup, vizite
CREDITE IN TERMENI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII

CUNOŞTINŢE

ABILITĂŢI

1. Înţelegerea nevoilor părţilor cheie interesate de
cooperativă la nivel local.

1. Demonstrarea unei conştientizări a părţilor cheie
interesate de cooperativă.

2. Înţelegerea modului în care părţile cheie interesate
de cooperativă sunt legate de necesităţile afacerii.

2. Management în vederea conectării eficiente a
părţilor cheie interesate la necesităţile actuale şi
viitoare ale afacerii.

3. Înţelegerea
rolului
managerilor
aleşi
demonstrarea
empatiei
cu
interesele
preocupările
părţilor cheie interesate
cooperativă.

în
şi
de

3. Demonstrarea empatiei cu interesele părţilor cheie
interesate de cooperativă.

COMPETENŢĂ

Gestionarea
şi
monitorizarea activităţilor
de muncă sau studiu în
cazurile în care se produc
schimbări imprevizibile şi
dezvoltarea performanţei
proprii şi a altora.
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EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
A. CUNOŞTINŢE
CUNOŞTINŢE
1. Înţelegerea nevoilor părţilor cheie
interesate de cooperativă la nivel
local.
2. Înţelegerea modului în care părţile
cheie interesate de cooperativă sunt
legate de necesităţile afacerii.
3. Înţelegerea rolului managerilor
aleşi în demonstrarea empatiei cu
interesele şi preocupările părţilor
cheie interesate de cooperativă.

METODE DE EVALUARE

NIVEL DE REFERINŢĂ (EQF 5)

A) Învăţare formală
Interviu structurat
tehnici de observare
chestionare

Gestionarea şi monitorizarea activităţilor de
muncă sau studiu în cazurile în care se produc
schimbări
imprevizibile
şi
dezvoltarea
performanţei proprii şi a altora.

Test
B) Învăţare non formală, informală
Jurnal de reflecţie
Portofoliu
Bilanţ de competenţe

Note: Criteriile de evaluare a abilităţilor sunt definite în WP 4 (D.4.1.) pe baza rezultatelor învăţării, metodelor de evaluare şi nivelului de referinţă
descrise în tabelul de mai sus
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EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII
B. ABILITĂŢI
ABILITĂŢI
1. Demonstrarea unei conştientizări a
părţilor
cheie
interesate
de
cooperativă.
2. Management în vederea conectării
eficiente a părţilor cheie interesate
la necesităţile actuale şi viitoare ale
afacerii.
3. Demonstrarea empatiei cu
interesele părţilor cheie interesate
de cooperativă.

METODE DE EVALUARE

NIVEL DE REFERINŢĂ (EQF 5)

A) Învăţarea formală
Interviul structurat
Tehnici observaţionale
Munca de proiect

Gestionarea şi monitorizarea activităţilor de
muncă sau studiu în cazurile în care se produc
schimbări
imprevizibile
şi
dezvoltarea
performanţei proprii şi a altora.

Coaching
B) învăţarea non-formală, informală
Portofoliu
Bilanţ de competenţe

Pachetul de lucru 3 Procesul de concepţie

11

