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Introducere: 

 

Abordarea pentru IO3 a fost definitivată printr-un proiect experimental / un pilot pe 

fiecare țară / o etapă experimentală, cu atenția concentrată pe unul sau pe doi 

indicatori de succes, în cadrul unui proiect de transfer la nivel restrâns. Cu toate 

acestea, IO3 s-a schimbat comparativ cu ceea ce a fost scris în cerere, deoarece a 

existat o reducere importantă a bugetului de la NA din Franța. În prezent IO3 s-a 

transformat in mici inițiative realiste care urmează să fie implementate în fiecare țară, 

pe baza unora dintre indicatorii de la IO1. La cea de-a 4-a întâlnire de proiect din 

Timișoara / România a început etapa activă a IO3. Partenerii au discutat posibile 

inițiative și au ales instrumentul de evaluare a indicatorilor, inițiativelor și practicilor 

așteptate pe care urmează să le implementeze. Fiecare partener al consorțiului a 

ales unul sau doi indicatori care nu au fost bine dezvoltați în propria țară și au 

încercat să găsească participanți și părțile interesate pentru un mic proiect de 

implementare. Calendarul inițial pentru livrarea rapoartelor de țară pentru IO3 a fost 

modificat de la sfârșitul lunii martie până la sfârșitul lunii februarie. Acest lucru se 

datorează faptului că sunt așteptate unele corecții și că documentul IO3 trebuie făcut 

înainte să fie transmis următorul raport intermediar.  

 

IO3 prezintă diferitele inițiative pe care partenerul le-a ales, cât și o analiză 

comparativă. Pentru rapoartele detaliate de țară, consultați atașamentul.
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Sinteza rapoartelor de țară: alegerea indicatorilor, a inițiativelor și a practicilor: 

 

La întâlnirea din România din ianuarie 2016, partenerii au făcut o preselecție prin 

intermediul unui instrument de evaluare pentru a alege ce fel de inițiative urmau să 

organizeze. Pe baza indicatorilor de succes elaborați în documentul IO1, partenerii 

au decis să desfășoare diferite acțiuni în țările lor de origine. În plus, partenerii își 

puteau alege inițiativele prin alegerea diferitelor practici din "lista de practici" a 

documentului IO1.  

Figura 1: Infografic cu Indicatorii de succes 
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1. Austria: 
 

Indicator  Profesionalizarea formatorilor 

  Structura flexibilă a programului - Focus pe grupurile țintă  

Provocări  Alegerea acestor indicatori se face cu un accent deosebit pe formarea de 
competențe de bază referitoare la muncă pentru șomerii cu cetățenie străină sau 
pentru eemigranți / refugiați, ceea ce reprezintă, pentru mulți furnizori, o provocare 
foarte actuală în ceea ce privește aptitudinile de bază legate de piața muncii din 
Austria. BEST va putea să valideze abordările respective și să implice rețele 
relevante de părți interesate, pentru a încuraja multiplicarea și implementarea 
durabilă în zona de competențe de bază vieneză / austriacă. 

Inițiative  Ateliere/Workshop 

 Construirea de rețele 

Descrierea 
Inițiativelor 

Printre rețelele de furnizare a competențelor de bază existente în cadrul 
programelor și a inițiativelor "AMS Jobwerkstatt" și "Kompetenzcheckberufliche 
Integration" de pe piața muncii din Viena, care se adresează șomerilor / 
studenților, fie emigranți sau refugiați și care se desfășoară în numele (AMS), 
intenționăm să prezentăm, validăm și să implementăm principalele abordări și 
componente ale "Curriculumului cetățenilor pentru locuitorii șomeri cu cetățenie 
străină sau emigranți" conform acțiunii prezentate de partenerii noștri din Marea 
Britanie și instruiți în timpul activității noastre C1 (săptămână de instruire) în 
România (ianuarie 2016). În consecință, dorim să îmbogățim ofertele prin 
următoarele ateliere:  
Competențe de bază - Der Österreichische und Wiener Arbeitsmarkt (pentru piața 
muncii din Austria și Viena)  
Competențe de bază - Tendințe am Arbeitsmarkt (tendințele de pe piața muncii) 
Competențe de bază - Landeskunde (informații despre țară)  
Competențe de bază - Arbeitsrecht (dreptul la muncă)  
Competențe de bază - Lerntechniken (tehnici de învățare)  
Competențe de bază - EDV (TIC)  
Competențe de bază - KaufmännischesRechnen (contabilitate, calcul)  
Competențe de bază - Deutsch (Kommunikation) (comunicare / conversație în 
limba germană)  
Competențe de bază - Deutsche Rechtschreibung (reguli de scriere în limba 
germană)  
Competențe de bază - Conversație în limba engleză  
Competențe de bază - Netzwerkeaufbauen und pflegen (construirea și întreținerea 
rețelelor) 

Practică  abordări colaborative de învățare; 

 inovarea în integrarea competențelor de bază în calificările profesionale; 

 experimentarea cu diferite formate de oferire a competențelor de bază; 

 învățarea prin predare și consilierea ca strategie de formare; 

 luând în considerare evoluțiile actuale din viața profesională; 

 sprijin individual și feedback înainte, în timpul și după formare;  

 sesiuni de formare adaptate individual care să răspundă nevoilor 
cursanților; 

 cursuri intensive care iau în considerare nevoile și mediul de provenienta 
cursanților; 

 învățarea bazată pe resurse și feedback.  

Care dintre 
obiectivele 
dorite sunt 
realiste și 
realizabile?  

Printre rețelele de furnizare a competențelor de bază existente în cadrul 
programelor și a inițiativelor "AMS Jobwerkstatt" și "Kompetenzcheckberufliche 
Integration" de pe piața muncii din Viena, care se adresează șomerilor / 
studenților, fie emigranți sau refugiați și care se desfășoară în numele (AMS), 
intenționăm să prezentăm, validăm și să implementăm principalele abordări și 
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componente ale "Curriculumului cetățenilor pentru locuitorii șomeri cu cetățenie 
străină sau emigranți" conform acțiunii prezentate de partenerii noștri din Marea 
Britanie și instruiți în timpul activității noastre C1 (săptămână de instruire) în 
România (ianuarie 2016). Mai concret și în consecință, dorim să îmbogățim 
ofertele prin ateliere specifice. 
 
Vrem să implicăm instructorii / formatorii de competențe de bază și responsabilii 
de program / inițiatorii de programe, precum și superiorii lor să introducă și să 
valideze aceste noi elemente în atelierele / workshopuri, pentru a atinge 
obiectivele propuse pentru noi grupuri țintă (eemigranți / refugiați). Mai mult, dorim 
să angajăm rețelele noastre existente de furnizori Jobwerkstatt și 
Kompetenzcheck, precum și pe responsabilii și finanțatorii programului (AMS / 
Serviciul austriac de ocupare a forței de muncă, Ministerul social și ÖIF / Fondul 
de integrare a Austriei), pentru a încuraja repetarea programului și implementarea 
durabilă. 
 
Obiective: 
- să ajungă la formatori și să-i profesionalizeze în continuare pe aceștia în 
programele și inițiativele existente in domeniul formarii de abilități / competențe de 
bază 
- să ajungă mai bine la grupurile țintă specifice (emigranți /refugiați ) în competențe 
de bază din Austria 
- să implice și să creeze rețele mai largi de furnizori / actori / factori de decizie / 
finanțatori 
 
Indicarea diferențelor: 
- îmbunătățirea ratei de participare și succesului stagiilor / a locurilor de muncă / a 
integrării pe piața muncii 
- îmbunătățirea evaluării rezultatelor / a satisfacției în rândul formatorilor / a 
capacităților furnizorilor și a competențelor de bază persoanelor care participă la 
cursuri 

Documentație  Documentarea/înregistrarea datelor din cadrul atelierelor, întâlnirilor formatorilor, 
întâlniri ale rețelelor dar și ale părților interesate; 
Evaluarea și rezultatele integrării în pieța muncii 

 

2. Franța 
 

Indicator  Legături productive între angajatori și companiile care furnizează 
cursurile de formare a compentențelor de bază 

 Abordări metodice și didactice specifice  

Provocări  Legături productive între angajatori și companiile care furnizează cursurile de 
formare a compentențelor de bază: 
 
Am ales acest indicator deoarece dorim să atingem trecerea beneficiarilor noștri 
de la perioada de instruire / consiliere la muncă. Pentru a face acest lucru, trebuie 
să întâlnim întreprinderi, să vorbim cu ei, să le implicăm în activitățile noastre. 
Trebuie să reamintim întreprinderilor responsabilitatea lor socială; și să se 
înțeleagă că prin colaborarea cu noi vor fi capabili să participe activ la instruirea 
viitorilor angajați și vor avea mai multe șanse să angajeze oameni motivați, 
pregătiți să lucreze. 
Prin această experiență, dorim să punem întrebări întreprinderilor cu privire la 
competențele de bază specifice și necesare în domeniul muncii lor și să le 
implicăm în construirea / formarea “portofoliului de competențe“ al beneficiarilor 
noștri. 
Abordări metodice și didactice particularizate 
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Pe de altă parte, dorim să experimentăm un mod diferit de lucru cu stagiarii / 
beneficiarii noștri. Pe tot parcursul proiectului, acești oameni vor fi implicați activ în 
construirea participativă a "portofoliului de competențe". Vor fi antrenați pentru a: 
- Învăța să măsoare și să valorifice cât mai mult posibilitățile existente 
- Înțelegerea nevoilor întreprinderilor în ceea ce privește aptitudinile de bază la 
locul de muncă 
- Formatorii / consilierii se vor baza pe un document oficial propus de către 
INFREP, pe care îl vor personaliza, și îl vor face mai comunicativ 
- "Dedramatizarea" accesului la muncă, prin îmbunătțirea comunicării dintre 
cursanți și potențiali angajatori 
- Să puteți aprecia îmbunătățirile și să le exprimați într-un mod official  

Inițiative   Ateliere/Workshop 

 Seminar 

 Construirea de rețele  

Descrierea 
Inițiativelor 

Programul pilot va fi implementat în trei agenții INFREP, cu sediul în diferite 
localități geografice (Aubenas, Cherbourg și Rouen). Aceste trei experiențe vor fi 
foarte asemănătoare și vor fi strâns legate între ele. Materialele pedagogice, 
instrumentele de formare, formularele de evaluare (...) vor fi aceleași. Cu toate 
acestea, fiecare agenție INFREP va fi capabilă să "personalizeze" experiența sa și 
să introducă anumite elemente specifice, în raport cu domeniul său de 
competență. 
Cele trei experiențe pilot vor fi implementate în cadrul a trei mecanisme de 
consiliere și de inserție existente, finanțate de autoritățile regionale și locale 
franceze :  

- Rouen : ASTRE (Tehnici și abordări de căutare a unui loc de muncă, în 

grup și individual) – finanțate de PLIE (Local Plan for Job integration)  

- Cherbourg: prioritățile pentru ocuparea forței de muncă din 2016 - 

finanțate de PLIE și FSE 

- Aubenas : Programlul de formare de competețe de bază - finanțate de 

regiunea Rhône-Alpes. 

Experiența va fi axată pe construirea unui portofoliu de competențe pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel acestea vor fi instruite / 
antrenate de agențiile INFREP în cadrul celor trei dispozitive menționate mai sus. 
Această acțiune va fi concepută în diferite etape: 
• Cu ajutorul instructorilor și consilierilor INFREP, informațiilor de la beneficiari, se 
vor identifica și înregistra competențele de bază; 
• Cu ajutorul instructorilor și consilierilor INFREP, beneficiarii / cursanții vor putea 
să facă schimb de rol cu angajatori: ce au nevoie angajatorii de la ei? Ce caută? 
• Instructorii / consilierii INFREP vor cerceta necesitățile și așteptările angajatorului 
în ceea ce privește aptitudinile de bază ale angajaților prin intermediul unui 
chestionar și / sau a unor grupuri de focus și / sau întâlniri față în față; aceasta va 
fi ocazia de a comunica la modul general despre experiența pilot și despre 
proiectul SBS. Instructorii / consilierii vor discuta cu beneficiarii despre rezultatele 
obținute în urma acestei acțiuni 
 
• Construirea portofoliului de competențe: formatorii / instructorii INFREP îi ajută 
pe beneficiari să-și realizeze portofoliul de competențe folosind același model 
(care urmează să fie construit),. Acest document se va baza pe cadrul CLEA, un 
certificat profesional creat recent în Franța de către "Comité Paritaire 
Interprofessionnel National pour l'Emploi et la Formation" pentru a evalua și a 
spori competențele de bază ale solicitanților de locuri de muncă și ale angajaților 
 
• Instructorii / consilierrii INFREP îi vor ajuta pe beneficiari să implementeze acest 
document în etape diferite: întâlniri de lucru, vizite la companii, în timp ce studiază 
stagii sau posturi de muncă... 
• Dacă se prevede o urmărire în timpul stagiului / perioadei de probă a 
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beneficiarilor, respectiv a cursanților, formatorii / instructorii INFREP se întâlnesc 
din nou cu aceștia pentru a face o evaluare a experienței și îi vor invita să-și 
actualizeze portofoliul de competențe  

Practică • inițiativele de "învățarea procesului învățării"; 
• abordări colaborative ale procesului de învățare; 
• integrarea programelor de competențe de bază la locul de muncă; 
• predarea și consilierea ca strategie de formare; 
• integrarea învățării în scenariile posibile de la locul de muncă; 
• cartografierea abilităților de citire și scriere; 
 sprijin individual și feedback înainte, în timpul și după formare; 
• integrarea unei atitudini pozitive față de formarea de competențe de bază din 
cadrul politicilor unei companii; 
• sesiuni de formare adaptate individual care să răspundă nevoilor cursanților în 
ceea ce priveșc competențele de bază; 
• formarea la locul de muncă prin utilizarea scenariilor reale și posbile de angajare; 
• încorporarea dezvoltării personale și sociale (PSD) în cadrul învățării; 
• înregistrarea, urmărirea și raportarea performanțelor în ceea ce privește 
formarea competențelor de bază; 

Care dintre 
obiectivele 
dorite sunt 
realiste și 
realizabile?  

Obiective :  
Persoane care caută locuri de muncă  
 
Rezultate :  
 
Evaluarea progresului formării de competențe de bază se va măsura direct prin 
beneficiari considerandu-se rezultatele acestora. Deoarece această experiență 
este cu adevărat concentrată pe consolidarea încrederii în forțele proprii ale 
beneficiarilor/ cursanților, se dorește o bună cunoaștere a abilităților acestora și a 
lipsurilor de abilități ale cursanților /beneficiarilor, dar și pe capacitatea de a se 
adapta pe piața muncii. 
 
La demararea activităților, formatorii /consilerii INFREP au nevoie de timp pentru a 
prezenta programul beneficiarilor. Atunci când sunt siguri că beneficiarii au înțeles 
scopul și programul experienței, aceștia prezintă beneficiarilor un chestionar 
pentru a colecta date referitoare la:  
- situația actuală la locul de muncă 
- temerile acestora  
- așteptările acestora 
- impresiile lor despre această experiență  
- … 
Pentru a măsura rezultatele, la sfarșitul acestei experiențe, va fi înaintat un alt 
chestionar celor care au participat la această experiență. 

Documentația  Fiecare agenție INFREP va oferi un feedback privind experiența sub forma unui 
document scurt. Pe baza acestor reacții, INFREP se va elabora un raport de 
privind experiența globală apărților interesate. Deasemeni, vor fi anexate toate 
materialele relevante folosite în timpul experienței. 
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3. Germania: 
 

Indicator  Cadrul juridic național 

 Sisteme regulate de finanțare 

 Cooperarea de succes între toate organizațiile implicate în formarea 
profesională.  

Provocări  Am urmărit obiectivul general al IO 3: "Fiecare partener al consorțiului va alege 
unul sau doi indicatori care nu sunt bine dezvoltați în propria țară și încearcă să 
găsească/ identifice actorii și părțile interesate pentru proiectul de transfer, 
folosindu-se de experiența celorlalți parteneri ai consorțiului, din alte țări care au 
demonstrat o bună practică în acest domeniu. Respectiv acolo unde am observat 
lipsuri și probleme reale, esențiale. Prin urmare, vom demara patru inițiative diferite 
pentru a găsi noi puncte de referință - cu rezultate nesigure 

Inițiative   Ateliere/Workshop 

 Construirea de rețele  

Descrierea 
Inițiativelor 

1.  Atelier /Workshop în cooperare cu Ministerul Educației și Învățământului 

din Renania Vestfalia de Nord, pentru unele centre locale de educație a 

adulților și alți membri ai Alphanetz NRW (http://alphanetz-

nrw.de/startseite/), Rețeaua Renania Vestfalia de Nord în domeniul 

competențelor de bază. Orientare tematică: Structuri de finanțare privind 

formarea competențelor de bază legate de muncă în țările europene - ce 

putem învăța din alte țări? 

2. Întâlnire pentru stabilirea contactului cu reprezentanții centrului educațional 

din industria construcțiilor din Renania -Vestfalia de Nord. Acest sector 

este unul dintre puținele care au un sistem obligatoriu de finanțare pentru 

toate companiile care activează în acest sector pentru a sprijini formarea 

profesională (http://www.soka-bau.de/soka-

bau_2011/desktop/de/Arbeitgeber/Berufsausbildung /). Vrem să discutăm 

în ce mod acest sistem de finanțare ar putea fi deschis pentru 

implementarea de măsuri de educație continuă în ceea ce privește 

formarea competențelor de bază. 

3. Întâlnire pentru stabilirea contactului cu reprezentanții direcției regionale a 

Biroului Federal al Muncii cu privire la o nouă inițiativă legislativă de 

sprijinire a formării competențelor de bază pentru șomeri în contextul 

implementării măsurilor regulate de sprijin. Vom face o sugestie pentru a 

demara un proiect pilot cu trei până la cinci proiecte pilot cu centrele locale 

de ocupare a forței de muncă. 

4. Ateliere/Workshop cu reprezentanții Ministerului federal al Educației și 

Cercetării din Germania și noul consiliu executiv al unității naționale de 

coordonare a Deceniului de alfabetizare germană. Vom prezenta 

experiența noastră europeană, în special proiectul SBS și grupul special 

de interese EBSN "Competențe de bază pentru locul de muncă", pentru 

care este responsabil bbb. 

Practică Influența politică în structurile și politicile privind formarea competențelor de bază 
de la locul de muncă 

Care dintre 
obiectivele 

1. Atelierul ar putea fi realizat - cu aproximativ 25 de participanți 
2. S-ar putea realiza întâlnirea pentru stabilirea contactului. S-ar putea organiza 
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dorite sunt 
realiste și 
realizabile?  

următorii pași. 
3. S-ar putea realiza întâlnirea pentru stabilirea contactului. Se examinează 
opțiunile de realizare a proiectelor pilot 
4. Atelierul ar putea fi realizat - cu maxim 10 participanți. 

Documentația  Reportare 

4. Norvegia: 
 

Indicator • Strategia națională politică  
• Realizarea politicii naționale și regionale și crearea rețelelor 

Provocări  FU va organiza o conferință națională în care grupurile țintă sunt: 
1. politicieni / miniștri 
2. VOX eventual SIA (instituții naționale) 
3. Persoanele care lucrează cu formarea abilităților/competențelor de bază în 
Norvegia 
4. Toți cei din FU care lucrează în acest domeniu  
5.Dezvoltarea de politici regionale și a rețelelor 

Inițiative  •Atelier 
• Conferință 
• Seminar 
• Construirea de rețele 

Descrierea 
Inițiativelor 

Planificăm o conferință națională având ca subiect domeniul competențelor de 
bază . În afară de formatul clasic al cursului, în prima zi, participanții trebuie să 
elaboreze noi concepte pe acest subiect încă din a doua zi. A doua zi va fi 
organizată în ateliere diferite. În plus, conferința urmărește ca participanții să 
poată face schimb de experiențe și să-și extindă rețeaua.  

  •inițiativele "învață să înveți/predai"; 
•invățarea combinată sau colaborativă; 
• inovarea în integrarea competențelor de bază în cadrul calificărilor profesionale; 
• integrarea programelor de formare a competențelor de bază la locul de muncă; 
• predarea și consilierea ca strategie de formare a competețelor de bază; 
• integrarea învățării în scenarii posibile de la locul de muncă; 
• se vor lua în considerare evoluțiile actuale din viața profesională; 
• cartografierea abilităților de citire și scriere; 
• sprijin individual și feedback înainte, în timpul și după formarea competențelor de 
bază; 
• integrarea unei atitudini pozitive față de formare în politicile. strategia 
companiilor; 
• sesiuni de formare adaptate individual care să răspundă nevoilor cursanților; 
• cursuri intensive care iau în considerare nevoile și mediul studenților; 
• contextualizarea învățării în scenarii de viață reală; 
• formarea la locul de muncă prin utilizarea scenariilor reale de angajare; 
• încorporarea dezvoltării personale și sociale (PSD) în cadrul învățării; 
• calificări care susțin dezvoltarea durabilă a competențelor; 
• sprijin adecvat pentru cursanții cu un anumit handicap de învățare (SpLD); 
• înregistrarea, urmărirea și raportarea performanțelor în formarea competențelor 
de bază; 
• învățarea bazată pe resurse și feedback. 

Care dintre 
obiectivele 
dorite sunt 
realiste și 
realizabile?  

Îmbunătățirea următoarelor discipline: certificat de ucenicie; misiune socială 
(izolarea emigranților); formarea profesională în penitenciare, companiile care 
lucrează zilnic cu BKA, cooperarea strategică, VGX 

Documentația  • Rapoartele privind evoluția programelor (procesul de organizare) 
• Raportul final 
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5. Romania: 
 

Indicator  Strategia națională politică 

 Legături productive între angajatori și companiile de formare de 
competențe de bază 

Provocări  Alegem acești indicatori deoarece o problemă fundamentală în România este 
strategia națională politică care poate fi utilă în furnizarea de obiective pentru 
inițiativele naționale de formare a competențelor de bază..Ca punct de plecare 
vrem ca rezultatul programului pilot să fie o propunere de politică publică pe 
această temă pentru o mai bună legiferare. 
De asemenea, dorim să consolidăm legătura dintre Angajatori și Companiile de 
Formare de competențe, dar și IREA, prin experiența și expertiza ei, care se poate 
implica în acest proces 

Inițiative   Atelier / Workshop 

Descrierea 
Inițiativelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul pilot va fi implementat prin organizarea a două ateliere de lucru în 
parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara și Fundația pentru Tineret ce 
vor avea în vedere cei doi indicatori aleși. 
Dorim ca participarea la aceste ateliere să fie deschisă părților interesate, 
furnizorilor și practicienilor, reprezentanților companiilor, formatorilor, factorilor de 
decizie politică, cu care putem face o schimbare cu privire la această problemă. 
Pe baza unei prezentări a politicilor și a bunelor practici în alte țări ale Uniunii 
Europene, proiectul SBS reunit în cadrul IO1 și IO2, experiența pilot va fi axată pe 
elaborarea unui brief de politici și pe strangerea informsțiilor privind nevoile 
angajaților și angajatorilor pe care ulterior furnizorii de cursuri de formare să le ia 
în considerare. 

Practice • inițiativele referitoare la conceptul de "învățare a predării"; 
• inovarea în integrarea competențelor de bază în calificările profesionale; 
• integrarea programelor de competențe de bază la locul de muncă; 
• predarea și consilierea ca strategie de formare de competențe de bază; 
• cartografierea abilităților de citire și scriere; 
• integrarea unei atitudini pozitive față de formare în cadrul politicilor unei 
companii; 
• cursuri intensive care iau în considerare nevoile și mediul cursanților; 
• contextualizarea învățării în scenarii de viață reală; 
• învățarea bazată pe resurse și feedback 

Care dintre 
obiectivele 
dorite sunt 
realiste și 
realizabile?  

 40- 50 participanți 

 Obținerea și înregistrarea feedbackului se va face printr-un studiu separat 

Documentația Un raport sumar va detalia feedback-ul și impactul. 
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6. Marea Britanie: 
 

Indicator • Sisteme de finanțare 
• Strategia națională privind politicile din domeniu 
• Realizarea politicii naționale și regionale și crearea rețelelor 

Provocări  Politicile și condițiile de finanțare pentru competențele de bază la locul de muncă 
sunt favorabile pe hartie. Cu toate acestea, cercetările recente efectuate de 
Departamentul pentru Afaceri, Inovare și Competențe arată că, în Anglia, circa 
85% dintre angajatori nu oferă formare profesională a competențelor de bază la 
locul de muncă și circa 90% nu consideră că este nevoie de acest lucru. Inițiativa 
L & W IO3 va explora această aparentă contradicție și modul în care politica ar 
putea deveni mai eficientă. 

Inițiative   Atelier / Workshop 

Descrierea 
Inițiativelor 

L&W propune organizarea a 4 ateliere de lucru în perioada iunie 2016 și 17 
martie, pe tema competențelor de bază de la locul de muncă. 3 dintre aceste 
ateliere vor fi difuzate împreună (adică în aceeași zi, dimineața înainte sau după-
amiaza următoare) cu reuniunile Forumului Impactului planificate ca parte a 
activității L & W în calitate de Coordonator Național al Agendei Europene pentru 
Învățarea Adulților din Marea Britanie (EAAL). Primul atelier al Forumului Impact 
(Anglia) este planificat pentru 9 iunie. Întâlnirile forumului de impact implică actori 
cheie, inclusiv factorii de decizie politică, grupuri ale părților interesate, furnizorii și 
practicienii, care funcționează în cele 4 țări din Marea Britanie, sprijinind schimbul 
de experiență între Anglia, Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor. Atelierul 4 va 
avea loc la conferința noastră anuală de limbă engleză engleză și matematică, 
planificată pentru octombrie 2016. Fiecare atelier va examina modalitățile prin care 
politica națională ar putea fi îmbunătățită pe baza unei prezentări a politicilor și a 
bunelor practici în alte țări din UE țările. respectiv în care proiectul SBS a 
colaborat în cadrul IO1 și IO2 

Practică Nu propunem implementarea unor practici; cu referire la utilizarea acestor practici, 
de exemplu furnizori sau instructorii de ateliere vor fi consemnați și înregistrați, dar 
si conectați cu cei identificați în SBS  

Care dintre 
obiectivele 
dorite sunt 
realiste și 
realizabile?  

 4 ateliere 

 50 participanți 

 4 ateliere rezumat pentru sumarizare 

 1 raport final  
Fiecare delegat va realiza o evaluare a atelierului care, ulterior, va permite 
feedbackul referitor la impactul asupra participanților dar și asupra diferenței 
înainte și după. Un raport sumar va colecta feedback-ul și impactul celor 4 
evenimente 

Documentația  Dicuția va urmări următoarele puncte cheie, feedback-ul și recomandările vor fi 
înregistrate de către cercetătorii L & W la fiecare atelier și tot aceștia vor realiza un 
rezumat. Un raport la final va aduna informațiile despre feedback și impactul celor 
4 evenimente 
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O analiză comparativă: 
 

Grupuri țintă:  

Unul dintre rezultatele pozitive ale fazei IO3 este că diferitele inițiative din țările 

partenere au acoperit o medie bună a celor trei categorii principale de grupuri-țintă 

care au nevoie de mai multă pregătire în ceea ce privește domeniul competențelor de 

bază: 

1) Șomerii de cetățenie străină sau emigranți / refugiați 

2) Persoanele tinere; în special pe cei care au abandonat școala 

3) Angajații ce au mai multe calificări - adulți care deja lucrează 

Chiar dacă fiecare țară parteneră nu a vizat toate cele trei grupuri, putem presupune 

că toate țările partenere au provocări vis-a-vis de toate acestea. Acest lucru este un 

avantaj pentru proiectul nostru Erasmus +, deoarece putem să realizăm schimburi de 

experiență pentru întregul domeniu. Același lucru este valabil și pentru indicatori. 

Vezi mai jos. 

De exemplu, inițiativa austriacă - programul "AMS Jobwerkstatt" din piața muncii din 

Viena în care BEST, ca furnizor, a realizat programul, acest program poate fi adaptat 

în același mod în Norvegia. Obiectivul principal al programului este "de a oferi 

consiliere și îndrumare individuală, combinate cu o mare varietate de ateliere pe care 

șomerii să le poată selecta în funcție de interesele și planurile de carieră". Același 

lucru a contat pentru al doilea proiect austriac "Kompetenzcheck" "Integrarea 

emigranților / refugiaților în societatea austriacă și, în special, pe piața austriacă de 

muncă.  

Indicatori: 

Datorită eterogenității grupului de parteneri, am reușit să acoperim o gamă largă de 

indicatori de succes prin inițiativele noastre. Selecția largă de indicatori aplicați face 

din documentul IO3 un instrument util și de ajutor în evaluare, dar reprezintă și un 

document de lucru, pe care partenerii îl pot folosi și în viitor. În timpul uneia din 
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inițiativele lor, Marea Britanie a preluat discuția adecvată cu privire la indicatorii de 

succes și provocările conexe: "S-a considerat că indicatorii aleși au fost cuprinzători, 

dar unii au fost greu de implementat la nivel practic de către furnizor. S-a sugerat că 

clasificarea tematică a indicatorilor ar putea contribui la punerea în aplicare, 

deoarece furnizorii ar putea să se concentreze asupra indicatorilor relevanți pentru 

aceștia". 

Consolidarea legăturii dintre angajatori și instituțiile/companiile de formare de 

competențe de bază: 

Unul dintre indicatorii pe care s-a axat Franța și România a fost "Legăturile 

productive dintre angajatori și companiile de formare. S-a demonstrat că este o 

provocare pentru toți participanții implicați să definească termenul de "competențe de 

bază". Care sunt așteptările angajatorilor? Ce înțeleg angajații în ceea ce privește 

"abilitățile sau competențele de bază" și care sunt instituțiile de formare care oferă 

cursuri de competențe de bază. De exemplu, inițiativa demarată în România a arătat 

că companiile înțeleg competențele de bază ca o gamă de cunoștințe IT, abilități 

interpersonale, rezolvarea problemelor și abilități analitice. 

Franța a subliniat necesitatea unei cooperări intense între instituțiile de formare și 

angajatori: "Trebuie să reamintim întreprinderilor responsabilitatea lor socială; să se 

înțeleagă că prin colaborarea cu noi vor fi capabili să participe activ la pregătirea 

viitoare a angajaților lor și astfel vor crește șansele să angajeze oameni motivați, 

pregătiți să revină la locul de muncă". Mai mult: "Cu exactitate, am vrut să punem 

întrebări societăților angajatoare despre competențele de bază necesare la locul de 

muncă și implicarea acestora în construirea / formalizarea portofoliului de abilități al 

angajaților". Abordarea franceză este aceea de a se conforma cu unul dintre 

rezultatele Inițiativei din Marea Britanie:" De asemenea, cercetarea a demonstrat că 

mulți angajatori au o înțelegere superficială a competențelor de bază la locul de 

muncă și a nivelului de competențe ale angajaților lor.”1 

 

                                                           
1Tu, T., Colachan, M., Hale, C., D’Souza, J., McCallum, A., Mallows, D., Carpentieri, JD. And Lister, J 

(2016) Impactul slabei alfabetizări și numerotării asupra angajatorilor (Impact of Poor Literacy and 

Numeracy on Employers), BIS, UK. 
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Cadrul juridic național, sistemele naționale de finanțare și Strategia politică națională  

Cei trei indicatori menționați mai sus sunt strâns legați unul de altul și sunt dificil de 

separat într-o discuție. Germania și Norvegia și-au concentrat inițiativele asupra 

acestor indicatori. Ambele țări au organizat ateliere de lucru ca programe - inițiative 

pentru a implica o multitudine de părți interesate în diverse contexte instituționale 

pentru a îmbunătăți cooperarea dintre stat și diferitele organizații educaționale. "Din 

perspectiva germană în prezent este necesar să se trateze competențele de bază de 

la locul de muncă astfel încat să devină mai puternic ancorate în reglementări. Acest 

lucru necesită structuri obligatorii de rețele pe termen lung, precum și exploatarea 

inteligentă a structurilor existente de sprijin și ajutor". În comparație cu Germania, 

guvernul norvegian s-a concentrat deja pe îmbunătățirea educației competențelor de 

bază , dar în practică încă avem un drum lung în față pentru ca toate politicile să fie 

puse în aplicare în diferitele organizații de formare a competențelor de bază. Astfel 

este necesară în continuare o cooperare strânsă între toate părțile interesate. 

 

Elemente cheie: 

 

Austria: 

Elemente cheie legate de experiența BEST în legătură cu experiențele altor parteneri 

 Inițiativa fazei experimentale din Austria și inițiativa pilot au fost aplicate într-un 

cadru existent între rețelele actuale de furnizare de formare de competențe de 

bază ale programelor de pe piața muncii din Viena și Inițiativele ("AMS 

Jobwerkstatt" și "Kompetenzcheckberufliche Integration"), care vizează șomeri 

/ studenți care reprezintă sectorul de emigranți sau refugiați și care sunt 

realizate de mai mulți furnizori (unul dintre aceștia fiind BEST), care 

funcționează în numele Serviciului de ocupare a forței de muncă din Viena 

(AMS Wien). 

Astfel, comparabil cu activitatea INFREP, am putea lucra cu părțile interesate, 

formatorii, experții, dar, mai presus direct cu stagiarii, pentru a evalua nivelul 

lor de înțelegere și competențe de bază , precum și feedbackul acestora 

referitor la proiect. 
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 La fel ca și în cazul Franței, în cadrul programului IO3, BEST s-a definit ca 

echipa de organizare și a trebuit să introducă, să valideze și să implementeze 

principalele abordări și componente ale "Curriculumului cetățenilor pentru 

șomeri cu cetățenie străină sau emigranți" prezentat de partenerii noștri din 

Marea Britanie și instruiți în timpul activității noastre C1 (ianuarie 2016, 

Timișoara / RO): http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-

society/citizens-curriculum/  

În mod concret, în faza experimentală, au fost oferite ateliere și ulterior au fost 

îmbogățite față de conținutul existent, pe baza sugestiilor derivate din 

prezentările și trainingurile partenerilor britanici. 

 

 Printre altele am decis, ca majoritatea partenerilor noștri - să lucrăm la 

indicatorul "Legături productive între angajatori și companiile de formare a 

competențelor de bază". Realizând acest lucru, am implicat în total 24 de 

experți din 5 organizații operative, am adunat informațiile din feedbackul oferit 

de experți din domeniul pedagogic / formatori / instructori, factori politici de 

decizie, dar și de la cursanții înșiși. 

 

Franța:  

Elemente cheie legate de experiența INFREP în legătură cu experiențele altor 

parteneri 

 BEST, a lucrat direct cu participanții la cursuri, pentru a măsura nivelul lor de 

înțelegere a competențelor de bază , precum și feedbackul lor privind cadrul 

instituțional Cléa 

 BEST, a fost inspirat de Curriculumul Cetățenilor, dezvoltat în Marea Britanie 

de către Institutul L&W: http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-

society/citizens-curriculum/  

Într-adevăr, cadrul instituțional Cléa pe care se bazează experiența franceză 

poate fi comparat cu Curriculumul Cetățenilor cu privire la abordarea holistică 

propusă. Mai mult, Curriculumul Cetățenilor se caracterizează prin implicarea 

directă a cursanților în conceperea colaborativă a conținutului curricular. În 

timpul programului nostru experiențial, am încercat să luăm în considerare mai 

mult elevii: prin introducerea lor în noțiunea de competențe de bază, prin 

măsurarea feedback-ului lor cu privire la Portofoliul competențelor de bază, 

împingându-i să-l folosească în situații concrete de lucru. 

http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
http://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
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 Ca majoritatea partenerilor, am ales să lucrăm și la indicatorul: "Legături 

productive între angajatori și înstituțiile de formare a competențelor de bază". 

Cu toate acestea, nu am organizat întâlniri formale și ateliere, însă am 

organizat întâlniri bilaterale, mai puțin formale, în special cu tutori de programe 

de internship/stagii care și- au exprimat interesul și au oferit un feedback 

pozitiv asupra portofoliului.  

Germania: 

Elemente cheie legate de experiența bbb în comparație cu experiențele altor 

parteneri  

 Ca FU sau partener al FU din Norvegia am selectat Inițiativa cu rezultate pe 

termen lung în care am implicat o multitudine de părți interesate în diferite 

contexte instituționale cu cerințe complexe de coordonare. 

 Competențele de bază orientate în campul muncii trebuie să fie mai puternic 

ancorate în sistemul de reguli, pentru că trebuie să existe o structură a 

rețelelor obligatorie și construită pe termen lung. 

 Cu toate acestea, se poate observa că a crescut: nivelul de conștientizare și 

acceptarea generală a ofertelor de formare a competențelor de bază pentru 

angajați și pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.  

Norvegia: 

Elementele cheie legate de experiența Folkeuniversitetets în comparație cu 

experiențele altor parteneri 

 

 Folkeuniversitetet a ales să se concentreze ca și partenerul nostru german, 

bbb, pe inițiativa sa de cooperare mai strânsă între părțile implicate și 

interesate. Conferința noastră a fost destinată practicanților din domeniul 

învățării pe parcursul vieții, respectiv a vizat experții, factorii de decizie politică 

și părțile interesate care au dorit să discute despre posibilitățile de învățare pe 

parcursul vieții din Norvegia. Scopul a fost acela de a împărtăși experiența, de 

a învăța de la alții și de a promova exemple de bune practici. Mai mult, 

inițiativa speră să îmbunătățească cooperarea strategică și crearea de rețele 

între organizațiile guvernamentale precum Kompetanse Norge (fostul VOX) și 

angajații centrelor de educație pentru adulți care oferă certificate și 

Competențe de bază (educația adulților, companiile de pe piața muncii etc.). 
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Pe lângă formarea managerilor / administratorilor, a competențelor 

funcționarilor municipalității, companii și sindicate și asociații profesionale.  

 Similar cu activitatea britanică IO3, FU a luat în considerare necesitatea 

extinderii definirii competențelor de bază . FU ca furnizor de cursuri de formare 

colaborează cu mai multe instituții pentru a contribui la dezvoltarea unei 

formări de tipul pregătire adaptată individual.  

România: 

În cazul nostru, nu au existat modificări în planul propus pentru implementarea IO3 

cu ceea ce s-a întâmplat, respectiv planificarea s-a realizat întocmai. 

 Am ales acești indicatori deoarece o problemă fundamentală în România este 

strategia politică națională care poate fi utilă în furnizarea de obiective pentru 

inițiativa națională de formare. De asemenea, am dorit să consolidăm legătura 

dintre Angajatori și Înstituțiile ce furnizează cursuri de formare deoarece în 

România există această deficiență.  

Ceea ce am dorit să obținem din aceste sesiuni atelier a fost ca, în primul 

rând, să facem o campanie de conștientizare a necesităților și, ca rezultat, am 

realizat că oamenii sunt mult mai conștienți de starea lucrurilor in facto decât 

am presupus. Ceea ce le lipsește însă este motivația de a face ceva. În urma 

acestei experiențe, am realizat că suntem la etapa în care ne confruntăm cu 

tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, respectiv de la comunism la 

democrație: politic, economic, social, tranziția în sine. Dintre toate aceste 

lucruri, ceea ce s-a observat clar este cum a fost afectată comunicarea,și 

anume teama de a avea o opinie persistă. De asemenea, avem dificultăți 

legate de competențe cum ar fi: comunicarea în limbi străine, conștientizarea 

culturală și exprimarea, simțul inițiativei și antreprenoriatului, învățarea 

metodelor de predare și așa mai departe. Cu toate astea, suntem destul de 

buni la capitolul competențe digitale, ne-am adaptat destul de bine și am reușit 

să dobândim aceste abilități; empatia, este o componentă cheie a serviciului 

pentru clienți, avem această comunicare efectivă, ca și lucrul în echipă. 
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Aspecte-cheie pentru punerea în aplicare a IO4 

 

Austria: 

 

- Este deosebit de importantă implicarea activă a întreprinderilor și a 

angajatorilor în programele existente și viitoare, cu referire la piața forței de 

muncă, inclusiv competențe de bază la locul de muncă, astfel încat să se 

obțină beneficii maxime pentru grupul țintă final al cursanților / angajaților. 

După cum arată exemplul austriac, această implicare este foarte eficientă 

sub formă de stagii, oferind atât angajatorilor, cât și stagiarilor șansa de a 

reflecta în mod activ asupra provocărilor existente și de a progresa.  

- Pentru a ajunge în mod eficient la angajatori și întreprinderi, este deosebit 

de important să se utilizeze limbajul / terminologia clară și adecvată care 

să le atragă atenția ("limba angajatorilor", evitarea unor termeni pedagogici 

care prezintă conotații negative, cum ar fi "aptitudinile de bază" sau " 

deficiențe/carențe„). 

- Proiectele privind furnizarea de competențe de bază la locul de muncă ar 

trebui să se caracterizeze printr-o strategie eficientă de comunicare pe 

parcursul tuturor fazelor lor de planificare și implementare. Aceste strategii 

de comunicare ar trebui să includă conștientizarea necesară și să vizeze 

toate părțile interesate, dar și grupurile țintă relevante. 

- După cum se arată în Curriculumul Cetățenilor din Marea Britanie, 

contextualizarea (adică încorporarea) competențelor de bază este cea mai 

importantă pentru a asigura succesul inițiativelor. 

- Pentru promovarea inițiativelor ce se adresează formării de competențe de 

bază la locul de muncă, este întotdeauna utilă prezentarea și explicarea 

factorilor de succes relevanți și concreți, dar și a bunelor exemple și a celor 

mai bune practici din alte țări europene către părțile interesate (în cazul 

austriac, practicile scandinave prezintă un interes deosebit pentru factorii 

de decizie relevanți ).  
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Franța: 

 

- Importanța de a defini cu exactitate ceea ce se înțelege prin competențele 

de bază . Claritatea discursului … 

- Pentru a pune în aplicare o strategie precisă și eficientă de comunicare 

care vizează angajatorii și cursanții 

Cuvintele pe care le folosești sunt foarte importante. 

- Este foarte important să fie inclusă vocea și punctul de vedere al 

cursanților, nu numai în ceea ce privește indicatorii de succes (așa cum a 

subliniat deja Institutul L & W), ci și despre nevoile și obstacolele acestora 

în ceea ce privește formarea competențelor de bază 

- De asemenea, sunt foarte importante creditările / certificările (către 

cursanți), precum și activitatea de contextualizare (vezi experiența 

Curriculumului Cetățenilor) 

- Sunt încă multe de făcut pentru a crește gradul de conștientizare între 

instituții/societăți: necesitatea de a găsi cuvintele / vorbele adecvate și de 

a crea mai multe ocazii de comunicare și de conectare și apropiere.  

- Ar fi mai bine să se facă distincția între o ofertă specifică care vizează 

emigranții și o alta direcționată mai general pentru persoanele cu un nivel 

scăzut de competențe de bază - considerăm că acestea sunt două lucruri 

diferite și că amestecul acestora ar crea confuzie 

- De asemenea, ar fi util să găsim noi tehnici pentru a implica cursanții și 

pentru a realiza evoluții palpabile în procesul de învățare. În acest sens, 

este foarte interesantă experiența norvegiană (învățarea digitală)  
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Germania 

- Un aspect care pare crucial este faptul că dorința de a avea un impact asupra 

cadrului legislativ național, asupra sistemelor naționale de finanțare sau 

asupra strategiilor de politică națională are nevoie de timp și că efectele pe 

termen lung pot fi resimțite doar atunci când proiectul SBS este încheiat 

(Austria, Germania. România, Norvegia). 

- Abilitățile/competențele de bază din domeniul muncii reprezintă un domeniu 

care necesită explicații. Prin urmare, este necesară o comunicare și un dialog 

precis și impune o strategie de comunicare care să lege competențele de 

bază referitoare la muncă cu strategia de afaceri și cu strategia de 

management personal. Printre acestea, este important să se arate varietatea 

canonului educațional care se potrivește cu cerințele pentru forța de muncă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prin experiența bbb s-a demonstrat că, în continuare, este necesar "să se 

insiste pentru a depăși obstacolele întâlnite " astfel încât să se poată realiza 

schimbări la nivel structural și de durată. Sunt necesare mai multe rețele și o 

cooperare bine structurată între părțile relevante interesate. 

• comunicarea orală (cu clienți, colegi, supervizori) 

• comunicarea scrisă (care se ocupă de sistemele de documentare) 

• competențe matematice (calcul, calcul al pierderilor, achiziții, vânzări, 

managementul timpului) 

• competențe digitale (EDP, competențe online, gestionarea noilor 

tehnologii cu care se lucrează) 

• cunoștințe de bază orale și scrise în limba engleză (cu atenția 

îndreptată spre lucul de muncă) 

• standarde de bază privind sănătatea (ergonomie, dietă, stres / relaxare, 

dependență, igienă) 

• educație financiară de bază (modul în care sunt tratați banii, datoriile 

sau pentru cazurile în care se evită plata salariilor) 

• calificări-cheie (capacitatea de cooperare și de gestionare a conflictelor, 

competențele interculturale, strategiile de învățare, organizarea proprie și 

organizarea muncii, Knigge) 
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România 

- Câteva dintre aspectele - cheie ale implementării IO4, care vor 

fi integrate într-un paragraf separat, în cadrul analizei comparative: Ce ar 

trebui păstrat? Ce lecții au fost învățate? Acest capitol va deveni o punte între 

IO3 și IO4 

- În concluzie, am observat că, în urma experienței / programului pilot pe 

țară, oamenii încearcă să conștientizeze nevoile de formare a 

competențelor de bază pentru a obține succesul profesional și nu numai. 

Principalele companii străine ce operează în țară își propun asimilarea și 

dezvoltarea acestor competențe în rândul angajaților; însă lucrurile se 

întâmplă doar la scară relativ mică. 

Această schimbare se poate întâmpla de jos în sus și nu de sus în jos, așa 

cum am fost obișnuiți până acum. Angajatorii și companiile furnizoare de 

cursuri de formare pot prezenta companiilor un model / o propunere de 

program pilot referitor la modul de consolidare a competențelor de bază în 

domeniul muncii, care apoi va servi la adoptarea unui cadru legal și a unei 

politici publice. 

 

 

 

Concluzii: 

Diferitele inițiative din țările partenere au contribuit la construirea unei imagini asupra 

situației din Europa. Proiectul nostru Erasmus poate aduce o contribuție semnificativă 

la aducerea țărilor la un nivel comun, subliniind problemele, precum și sistemele care 

funcționează. Partenerii și-au implementat în mod sistematic și inerent inițiativa 

structurii IO1 și IO2 pe care le-am desfășurat. Rezultatul general este unul bun. 

Implementarea și raportarea ulterioară a proiectelor pilot pot fi, de asemenea, 

utilizate de către partenerii individuali ca model pentru proiecte ulterioare în propria 

țară. În ansamblu, a fost creat un fel de catalog de inițiative, care poate fi folosit ca 

ajutor chiar și după finalizarea proiectului SBS. 
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În pofida tuturor celor menționate mai sus există în continuare anumite provocări în 

țările partenere:  

- Unele Inițiative nu pot fi măsurate / cuantificate pe termen scurt și trebuie 

urmărite chiar și atunci când proiectul este finalizat, așa cum s-a întamplat de 

exemplu în Germania. Stabilirea de rețele bine structurate pentru a ancora mai 

multe instruiri de formare a competențelor de bază va necesita timp. Acest 

lucru se aplică tuturor inițiativelor care s-au axat pe cooperare și crearea de 

rețele.  

- Franța a subliniat că, în general, termenul "competențe de bază" nu este 

cunoscut suficient de bine în societate, deci nici de către angajați care sunt 

meniți să participe la programele de formare de competențe de bază. Este o 

provocare să facem limbajul științific cunoscut și ușor de înțeles pentru toți. 

Prin urmare, adesea nu este clar ce se înțelege prin competențe de bază. 

- Ar fi utilă o definiție acurată pentru toți cei care lucrează cu acest termen. 

Marea Britanie: "Este nevoie să discutăm ce înseamnă abilități și competențe 

de bază legate de muncă - ar trebui să existe o concepție mai largă de" 

abilități de viață ",care să le includă și pe cele digitale, de sănătate, dar și alte 

capacități, sau termenul ar trebui să fie mai larg în sensul includerii formării 

profesionale de bază?” 

În cadrul societăților europene individuale implementarea unui program de 

îmbunătățiri a competențelor de bază este un proces în continuă evoluție și va 

necesita în viitor o cooperare mai strânsă între țările europene. 
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Atașament: 
 

 

Instrument de evaluare: 
 

 

 

 
IO3: Etapa experiment /Programe pilot pe țări / Inițiative  

 

" Se pune accentul pe abordarea actorilor importanți și relevanți în domeniul formării 

competențelor de bază legate de locul de muncă. Aceștia trebuie să fie convinși și să se 

obțină participarea la o nouă măsură orientată pe obiectivele programului. Aceasta implică 

analiza circumstanțelor specifice fiecărei organizații partenere. " 

"Fiecare partener al consorțiului va alege unul sau doi indicatori care nu sunt bine dezvoltați 

în țara sa și va încearca să găsească actorii și părțile interesate pentru un proiect de transfer 

restrâns folosind experiența celorlalți parteneri ai consorțiului din țările care au demonstrat o 

bună practică în acest domeniu" 

"Memento: IO3 s-a schimbat comparativ cu ceea ce a fost scris în cerere, deoarece a existat 

o reducere importantă a bugetului NA din Franța. (...). IO3 a devenit acum o inițiativă mică, 

dar realistă, care urmează să fie implementată în fiecare țară pe baza unuia din indicatorii 

IO3 ". 

Grafic de timp : Partenerii au convenit să-și prezinte propunerile pentru inițiativa lor până la 

sfârșitul lui Martie 2016 

Indicator Bifați indicatorii cu care 
doriți să lucrați 

o  Cadrul juridic național 
o Sistemele de finanțare reglementate  
o Strategia de politică națională 
o Standardele naționale de asigurare a calității - 

Cadre, reglementări și standardede calitate 
o  Dezvoltarea politicii naționale și regionale și 

crearea rețelelor 
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o Campaniile naționale și regionale - vizibilitatea 
și stigmatizarea socială 

o Acordarea de sprijin între partenerii sociali 
o Legături productive între angajatori și 

companiile de formare 
o Cooperarea de succes între toate organizațiile 

implicate în formarea profesională 
o O gamă largă de furnizori 
o Profesionalizarea formatorilor 
o Structura flexibilă a programului - Focus pe 

grupurile țintă 
o Abordări metodice și didactice particulare 
o Susținerea sistemelor de orientare 

Provocări   
Vă rugăm să motivați de 
ce alegeți acești 
indicatori:  

 
 
 
 
 

Inițiative  Bifați inițiativa pe care 
intenționați să o 
procesați (acestea sunt 
doar exemple și lista 
poate fi extinsă) 

o Atelier/ Workshop 
o Conferință 
o Seminar 
o Crearea de rețele  
o Altele 

Descrierea 
Inițiativelor 

Descrieți inițiativa pe 
care doriți să o efectuați 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Practică  
Bifați practicile pe care 
intenționați să le utilizați 
în ceea ce privește 
Inițiativa pe care doriți să 
o procesați. (acestea 
sunt doar exemple și 
lista poate fi extinsă) 

o inițiativele de "învățare a predării "; 
o  învățarea combinată; 
o abordări de învățare colaborativă; 
o furnizarea aboradată cu pași mici; 
o inovație în integrarea competențelor de bază în 

calificări profesionale; 
o integrarea programelor de consolidare a 

competențelor de bază la locul de muncă; 
o experimentarea cu diferite formate de 

competențe de bază; 
o predare și consiliere ca strategie de formare; 
o evaluarea formativă și sumativă a formării; 
o integrarea învățării în scenarii posibile la locul 

de muncă; 
o  luarea în considerare a evoluțiilor actuale din 

domeniul profesional; 
o  cartografierea abilităților de citire și scriere; 
o  suport și feedback individual înainte, în timpul 

și după formare; 
o  integrarea unei atitudini pozitive față de 

formarea profesională în cadrul politicilor unei 
companii; 

o  sesiuni de formare adaptate individual care să 
răspundă nevoilor cursanților; 

o cursuri intensive care iau în considerare nevoile 
și mediul studenților; 

o  contextualizarea învățării prin introducerea de 
scenarii de viață reală; 

o  formarea la locul de muncă prin utilizarea 
scenariilor reale de angajare; 
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o  integrarea dezvoltării personale și sociale 
(PSD) în cadrul învățării; 

o  calificările și dezvoltarea personală ca 
stimulente pentru persoanele cu o înaltă 
calificare; 

o  calificări care susțin dezvoltarea durabilă a 
competențelor; 

o  suport adecvat pentru cursanții cu un anumit 
handicap de învățare (SpLD); 

o  înregistrarea, urmărirea și raportarea 
performanțelor de bază ale competențelor; 

o o învățare orientată spre resurse și feedback 

Care dintre 
obiectivele 
dorite sunt 
realiste și 
realizabile?  

 
Descrieți obiectivele dvs. 
și cum doriți să măsurați 
rezultatele. Cum veți 
indicați diferențele 
înainte și după inițiativa 
dvs.?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documentația  Sub ce formă doriți să 
documentați procesul 
inițiativeidvs.?  
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Rapoarte ale țărilor: 
 

Austria: 

 

 Grafic de timp 

Faza experimentală și inițiativa piloti organizate și desfășurate de BEST în cadrul proiectului 

"Consolidarea competențelor de bază" au avut loc la Viena, în perioada 1 aprilie - 30 

septembrie 2016.  

 Inițiative și Indicatori 

BEST s-a decis pentru inițiative caracterizate prin punerea accentului în special pe formarea 

competențelor de bază legate de locul de muncă pentru șomerii cu cetățenie străină sau 

pentru emigranți / refugiați, ceea ce este (pentru mulți furnizori) o provocare actuală în oferta 

de competențe de bază a pieței muncii din Austria. BEST a urmărit să valideze abordările 

respective și să implice rețele de părți relevante și interesate, pentru a încuraja multiplicarea 

și implementarea durabilă în aria de competențe de bază din Viena și Austria. Această 

implicare activă a fost considerată a fi crucială pentru succesul inițiativei. 

Mai exact, în Austria faza experimentală și inițiativa pilot a fost organizată într-un cadru deja 

existent între rețelele de furnizare a competențelor de bază actuale ale programelor de pe 

piața muncii din Viena. Inițiativele "AMS Jobwerkstatt" și "Kompetenzcheckberufliche 

Integration", care vizează șomerii / studenții care vin din segmentul de emigranților sau 

refugiaților. Astfel de cursur,i realizate în numele Serviciului de ocupare a forței de muncă din 

Viena (AMS Wien), sunt efectuate de mai mulți furnizori (unul dintre aceștia fiind BEST). 

 Programul "AMS Jobwerkstatt" oferă consiliere individuală și îndrumare, combinată cu o 

mare varietate de ateliere pe care șomerii o pot alege în funcție de interesele și planurile de 

carieră. Clienții sunt, de asemenea, ghidați în cadrul unei rețele de alte instituții de consiliere 

și companii (adică potențiali angajatori), pentru a accelera procesul de găsire a locurilor de 

muncă. Durata medie a participării / persoană este de cinci săptămâni (în fiecare zi, cu 

normă întreagă). 

Obiectivul principal al programului "Kompetenzcheck" este integrarea în societatea austriacă 

a emigranților / refugiaților (mulți dintre ei nou-venți, de exemplu, din Siria) și, în special, pe 

piața austriacă a muncii. Programul de cursuri durează 10 săptămâni și constă într-o așa-

numită sesiune de "curățare" (diagnosticare), de consiliere individuală și ateliere de lucru cu 

precădere vizând consolidarea competențelor de bază / abilitățile de viață. 
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În cadrul programului "AMS Jobwerkstatt West", BEST colaborează îndeaproape cu 

furnizorul de educație "Weidinger & Partner" (www.weidinger.com) și cu organizația de 

formare "murad und murad" (www.muradundmurad.at), în timp ce programul 

"Kompetenzcheckberufliche Integration " se desfășoară în strânsă colaborare cu" 

Berufsförderungsinstitut (BFI) Wien "(www.bfi.wien), unul dintre cei mai mari furnizori de 

educație pentru adulți din Austria, dar și" cu BerufspädagogischesInstitutMödling (BPI) - 

InstitutfürBerufsbildung der ÖsterreichischenJungarbeiterbewegung "(www.bpi.ac.at / de /). 

Toate aceste organizații operative fac parte din Asociația austriacă a furnizorilor de educație 

privată ("Berufsvereinigung der ArbeitgerInnenPrivaterBildugnseinrichtungen", BABE), care 

cuprinde mai mult de 50 de membri (majoritatea fiind organizații mari). Toate acestea 

servesc ca o platformă operativă și strategică activă, relevantă pentru implementarea 

durabilă a componente inovatoare și practicabile ale proiectului "Consolidarea competențelor 

de bază". 

În mod corespunzător, pentru a obține feedback de calitate și rezultate, experții din această 

rețea extinsă au fost implicați activ în faza experimentală și inițiativa pilot organizată și 

desfășurată de BEST, respectiv au participat și alți reprezentanți din domeniul educației și 

pieței muncii din Austria (mai presus de toate fiind reprezentanți ai Serviciului de ocparea 

forței de muncă - AMS din Austria)  

Etapa întâi al Inițiativei: 

În cadrul acestei rețele extinse, BEST a organizat mai multe ateliere pentru diferiți experți din 

domeniul pedagogiei și din domeniul de plasare a forței de muncă, cum ar fi formatori, 

consilieri, instructori, mediatori de locuri de muncă, factori de decizie politică, manageri, 

reprezentanți ai societățiilor etc. (date: 2016 - 8 aprilie, 28 aprilie, 25 mai, 1 septembrie, 29 

septembrie).Experții implicați au fost puși la curent și informați despre obiectivele și detaliile 

fazei experimentale și inițiativei pilot prin proiectul SBS. În consecință, conținutul și 

procedurile au fost fixate, discutate și analizate.  

Etapa a doua a Inițiativei: 

Echipa organizatoare va trebui să înregistreze noile abordări, să valideze și să implementeze 

principalele abordări și componente ale "Curriculumului cetățenilor pentru șomeri cu 

cetățenie străină sau emigranți", respectiv prezentat de partenerii noștri din Marea Britanie și 

instruiți în activitatea noastră C1 (ianuarie 2016, Timișoara / RO). Printre rețelele existente 

de furnizare de competențe de bază în programele vieneze de pe piața forței de muncă, dar 

și în Inițiativele inovatoare "AMS Jobwerkstatt" și "Kompetenzcheckberufliche Integration", 

respectiv cele adresate clienților / cursanților șomeri emigranți sau refugiați. Prin aceasta, 
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vrem să implicăm formatori și responsabili de programe, precum și pe superiorii lor să 

introducă și să valideze aceste noi elemente pentru programele existente, precum și pentru 

programale noi, în special în ceea ce privește valoarea lor pentru munca și practica de zi cu 

zi. 

Pe baza sugestiilor provenite din prezentările și instruirile partenerilor britanici, în mod 

concret în faza experimentală au fost oferite și îmbogățite față de conținutul existent 

următoarele ateliere: 

• Competențe de bază - Der Österreichische und Wiener Arbeitsmarkt (piața de muncă 

din Austria și Viena) 

Competențe de bază - Trends am Arbeitsmarkt (trenduri din piața muncii) 

Competențe de bază - Landeskunde (informații despre țară) 

Competențe de bază - Arbeitsrecht (legea muncii) 

Competențe de bază - Lerntechniken (tehnici de învățare) 

Competențe de bază - EDV (ICT)  

Competențe de bază - KaufmännischesRechnen (contabilitate, calculații) 

Competențe de bază - Deutsch (Kommunikation) (comunicare/conversații în limba 

germană) 

Competențe de bază - Deutsche Rechtschreibung (reguli de scriere în limba 

germană) 

Competențe de bază - - Conversația în limba engleză  

Competențe de bază - Netzwerkeaufbauen und pflegen (construirea și menținerea de 

rețele) 

Competențe de bază - Integrarea dimensiunii de gen & Managementul diversității  

 

Practici specifice folositete în cadrul inițiativelor: 

 

•  abordări ale învățării colaborative; 

•  inovarea în integrarea competențelor de bază în calificările profesionale; 

•  experimentarea cu diferite formate de competențe de bază; 

•  predarea și consilierea ca strategie de formare; 

•  luarea în considerare a evoluțiilor actuale din viața profesională; 

•  suport individual și feedback înainte, în timpul și după cursuri 

•  sesiuni de formare adaptate individual care să răspundă necesităților cursanților; 

•  cursuri intensive care iau în considerare nevoile și mediul studenților; 

•  învățarea bazată pe resurse și feedback 
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Indicatori 

Indicatori cuantificabili 

Numărul organizațiilor implicate: 5 operatori (plus aproximativ 10 la nivel strategic) 

Numărul de experți implicați: 24 

Indicatori de calitate 

Feedbackul experților / formatorilor / instructorilor din domeniul pedagogiei: Conținutul și 

abordările de suplimentare oferă o valoroasă îmbogățire a bagajului informațional din cadrul 

programelor de workshop existente, în special în ceea ce privește practicabilitatea și modul 

concis al acestora; de asemenea, îmbunătățirea propriilor resurse și competențe. 

Conținutul servește la profesionalizarea profesorilor / instructorilor / consilierilor și este foarte 

potrivit pentru adaptarea flexibilă la programe, de exemplu prin focus pe diferitele grupuri 

țintă. 

Feedback din partea factorilor de decizie / experților de pe piața forței de muncă: elemente 

de conținut foarte relevante în raport cu tendințele actuale și provocările din societatea și din 

piața muncii austriacă.  

Feedback de la cursanți (pe cât este posibil din cauza problemelor lingvistice): elemente 

interesante din cadrul atelierelor, respectiv bune de învățat (mai mult) despre societatea 

austriacă și tendințe ale traiului împreună în societate, precum și elemente utile pentru viitor 

în viața profesională. 

Utilitatea acestor elemente SBS a fost evidențiată în special pentru programe / module de 

către departamentele responsabile de program și autoritățile de finanțare ale AMS / Serviciul 

de ocupare a forței de muncă din Austria, Ministerului Social și ÖIF / Fondul de integrare a 

Austriei. Acestea și-au exprimat disponibilitatea de a încuraja repetarea și implementarea 

durabilă a unor astfel de programe. Însă, efectele, pot fi mai degrabă așteptate pe termen 

mediu sau lung mai degrabă, decât cu efect imediat sau pe termen scurt. 

Toate feedback-urile obținute au fost strânse de către sub-grupul de observare sub formă de 

interviuri, reflecție de grup / discuții și (parțial) chestionare.  
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 Obiective și modul de măsurare a rezultatelor  

 

Obiective:  

• să ajungă la și să profesionalizeze în continuare formatorii din programele și inițiativele 

existente pentru sectorul de consolidare a competențelor de bază  

• să ajungă mai bine la grupurile țintă specifice (emigranți / refugiați) în actuala arie de 

competențe de bază austriacă 

• să implice și să dezvolte rețele mai largi de furnizori / părți interesate / factori de decizie / 

finanțatori 

Indicarea diferențelor: 

• îmbunătățirea nivelului de participare și a succesului stagiilor / ocupării locurilor de muncă / 

integrării pe piața muncii 

 

• îmbunătățirea rezultatelor / satisfacției evaluării în rândul formatorilor / furnizorilor și cel mai 

mult pe cei care învață competențe de bază.  

 

 Finanțarea 

 Etapa experimentală și inițiativa pilot au fost finanțate exclusiv prin proiectul "Consolidarea 

competențelor de bază" 

Toate acestea au fost soluționate într-un cadru existent între rețelele actuale de furnizare a 

competențelor de bază ale programelor de pe piața muncii din Viena și inițiativele "AMS 

Jobwerkstatt" și "Kompetenzcheckberufliche Integration", care vizează șomerii și care sunt 

efectuate de mai mulți furnizori (printre care se numără și BEST) în numele Serviciului de 

Ocupare a Forței de Muncă din Viena - Vienna Employment Service (AMS Wien)  

Numărul de personal BEST implicat: 8 (2 manageri, 5 cadre didactice în competențe de bază 

/ experți pe piața forței de muncă, 1 funcționar administrativ)  
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Franța: 
 

 Inițiative și Indicatori 

INFREP a ales sa lucreze cu doi indicatori: 

1. Legături productive între angajatori și companii  

Am ales acest indicator deoarece dorim să reușim trecerea beneficiarilor noștri de la 

perioada de instruire / consiliere la lucrul efectiv. Pentru a face acest lucru, trebuie să 

întâlnim reprezentanții companiilor, să vorbim cu ei și să-i implicăm în activitățile noastre. 

Trebuie să reamintim întreprinderilor responsabilitatea lor socială; să le înțeleagă că prin 

colaborarea cu noi vor fi capabili să participe activ la instruirea viitorilor angajați și vor avea 

mai multe șanse să angajeze oameni motivați, pregătiți să se întoarcă la lucru. Mai exact, am 

dorit să punem întrebări societăților cu privire la competențele de bază necesare în câmpul 

muncii și să le implicăm astfel în construirea / formarea portofoliului de competențe al 

beneficiarilor/cursanților noștri.  

 PORTOFOLIUL DE COMPETENȚE: ce este acesta? 

- Un document de evaluare a aptitudinilor cursanților, utilizat deja de formatorii INFREP 

- În cadrul programului pilot al SBS, acest document a fost îmbogățit și "standardizat". 

Acesta este un fel de CV extins, un instrument pe care oamenii îl pot folosi pentru a-

și identifica mai bine punctele forte și care are ca scop îmbunătățirea acestor 

competențe, putând fi mai încrezători atunci când întâlnesc un potențial angajator. 

Permite oamenilor să se prezinte, să-și urmărească calea profesională, le permite 

măsurarea competențelor de bază, dar și să înregistreze și să evalueze 

îmbunătățirile. Este un instrument construit pentru a facilita primele contacte cu 

profesioniștii și angajatorii, dar și pentru a defini mai bine propriul proiect personal 

- Acest document se bazează pe cadrul instituțional CLEA, o certificare profesională 

recent creată în Franța de către Comitetul Național Interprofesional pentru ocuparea 

forței de muncă " - Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l'Emploi et la 

Formation ", pentru a evalua și a spori competențele de bază atât ale solicitanților de 

locuri de muncă, cât și ale angajaților. 
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2.  Abordări metodice și didactice specifice  

Totodată, am vrut să experimentăm un mod diferit de a lucra cu cursanții / beneficiarii noștri. 

Pe tot parcursul proiectului, acești oameni au fost implicați activ în construirea portofoliului de 

competențe. Ei au fost antrenați pentru: 

- -O mai bună înțelegere a conceptului de competențe de bază 

- Identificarea competențelor existente și necesităților de dezvoltare 

- Realizarea portofoliul mai personal, mai comunicativ 

-  "Dedramatizarea" accesului la locuri de muncă, construind o comunicare mai 

confortabilă cu potențialii angajatori 

-  A utea aprecia îmbunătățirile și a le exprima oficial 

Pentru implementarea experienței noastre, ne-am inspirat și din Curriculumul Cetățenilor, 

dezvoltat în Marea Britanie de către partenerul nostru Institutul L & W care a fost prezentat în 

România în timpul activității de formare.  

Initiative - descrierea  

Programul pilot a fost implementat în trei agenții INFREP cu sediul în diferite localități 

geografice (Aubenas, Cherbourg și Rouen). Aceste trei experiențe au fost foarte 

asemănătoare și puternic conectate. Materialele pedagogice, instrumentele de formare, 

formele de evaluare... erau aceleași. Cu toate acestea, fiecare agenție INFREP a reușit să-și 

personalizeze experiența și să introducă anumite elemente specifice în raport cu domeniul 

său de competență. 

Cele trei experiențe pilot au fost puse în aplicare în cadrul a trei dispozitive existente de 

consiliere / inserție, ce au fost finanțate de autoritățile regionale și locale franceze. 

 

- Rouen: CQP périscolaire (curs extracuricular pentru angajați)  

- Cherbourg: Réussir, 6 luni de îndrumare pentru a valida un proiect profesional și pentru a 

intra într-un curs de formare. 

- Aubenas: « Programmescompétences premières »: FLE, explorarea, dezvoltarea și 

stabilizarea profesională - franceză pentru străini, dezvoltarea și confirmarea unui proiect 

profesional 

În total, am implicat aproximativ 25 de cursanți.  
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Experiența s-a axat pe construirea unui portofoliu de competențe pentru persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă instruite / antrenate de agențiile INFREP în cadrul celor trei 

dispozitive menționate mai sus. 

Acțiunea a început cu construirea de unelte (primăvara-vara anului 2016): personalul 

INFREP a finalizat un portofoliu comun de competențe, care a fost prezentat cursanților, 

împreună cu: o sesiune introductivă a noțiunii de competențe de bază pentru a prezenta un 

portofoliu de competențe, un chestionar pentru stagiari pentru a-și măsura cunoștințele și 

nivelul de competențe de bază, un chestionar de evaluare a experienței globale pentru 

cursanți și un chestionar adresat companiilor și agențiilor de ocupare a forței de muncă 

pentru a-și colecta opiniile privind portofoliul de competențe. 

Apoi, experiența a început în cele trei agenții (toamna-iarna anului 2016). A fost împărțită în 

câteva etape: 

- O sesiune de introducere: stagiarii au fost informați despre proiectul general și 

obiectivele sale. Acestea au fost introduse în noțiunea de "competențe de bază" și au 

început să le dezvolte. De asemenea, aceștia au completat un chestionar cu privire la 

așteptările lor cu privire la proiect 

- Lucrul la portofoliul de competențe: cu ajutorul instructorilor și consilierilor INFREP, 

cursanții identificați și-au exprimat competențele; s-au pus în locul angajatorilor: ce au 

nevoie angajatorii de la ei? Ce caută? Au început să-și completeze portofoliul de 

abilități la curs și au continuat să-l completeze și acasă. Pentru a putea face acest 

lucru, ei au trebuit să realizeze și anumite anchete / investigații în teren (au fost 

contactați telefonic profesioniștii pentru a descoperi mai bine sectorul de locuri de 

muncă care prezintă interes) 

Ideea este ca, odata ce documentul a fost completat, beneficiarii ar putea sa îl folosească in 

diferite alte ocazii: intalniri la locurile de munca, vizite la companii, in timp ce studiau stagii 

sau posturi de lucru. 

Unii dintre participanți au participat, de asemenea, la instructajul de stagiu, care i-a ajutat să 

completeze portofoliul de competențe, în special partea referitoare la îmbunătățirea acestora 

în timpul și după experiența de lucru. 

La sfârșitul experienței: 

- Prin intermediul unui chestionar, instructorii / instructorii INFREP măsoară feedback-ul 

cursanților asupra portofoliului de competențe și asupra experienței globale 
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- Prin intermediul unui chestionar, formatorii / instructorii INFREP contactează unele societăți 

sau agenții de angajare temporară pentru a le solicita opinia cu privire la portofoliul de 

competențe și a le pune întrebări referitor la competențele de bază și care dintre acestea 

sunt necesare în sectorul lor de activitate; de asemenea, aceasta este ocazia de a comunica 

la modul general despre proiectul SBS 

 Provocări:  

Sensul / conceptul de "competențe de bază" nu a fost clar pentru toți participanții. 

Nu toți participanții au putut să-și identifice competențele de bază. 

În cele trei agenții INFREP, unde s-a realizat programul / experiența pilot, instructorii 

lucrează cu tineri care sunt departe (sau foarte departe) de angajare. Prin urmare, nu a fost 

ușor să fie implicați în proiect de către personal care desfășoară proiectul. În primul rând, 

acești cursanți se pare că au o idee vagă despre ce înseamnă "competența de bază". Dacă 

adăugăm noțiunea de "cunoștințe", de " a ști cum să facă" / "know-how-to-do" sau "abilități 

slabe", unii dintre ei se pierd complet, astfel încât formatorul trebuie să le explice cu atenție 

semnificația fiecărui cuvânt. Cu toate acestea, cadrul instituțional Cléa (pe care l-am adaptat 

pentru Portofoliul de competențe) pare ușor de înțeles, ceea ce demonstrează, credem, 

eficiența acestui instrument. 

Majoritatea participanților au dificultăți în descrierea experiențelor lor de trecere de la o etapă 

la alta și a evalua competențele dobândite. Uneori, se simt destul de rușinoși să vorbească 

despre acest lucru altor persoane sau colegilor lor și simt că nu se pot exprima. 

mai puțin stăpânite de acest segment sunt abilitățile ce privesc comunicarea orală și scrisă în 

limba franceză, dar și cu educația de bază în domeniul calculatoarelor. 

Totodată, majoritatea participanților, deoarece au o stima de sine scazută, au dificultati in a 

valorifica un document care li se prezintă. Cu toate acestea cei mai multi dintre ei au 

considerat portofoliul de competențe ca fiind un instrument util pentru persoanele care au 

dificultăți de a se valorifica în timpul unei auto-prezentări în fața unui angajator. De fapt, 

acest instrument le oferă posibilitatea de a sublinia mai precis ceea ce sunt capabili să facă 

sau să nu facă, ceea ce știu deja și domeniile ce necesită îmbunătățire. 

De asemenea, participanții spun că acest instrument îi împinge să participe la interviuri cu 

profesioniștii (pe care le numim "investigații la fața locului"), care, în general, nu le este la 

îndemână, deoarece îi sperie foarte mult. 
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Lucrul la consolidarea portofoliului de competențe a fost deosebit de util și stimulativ pentru 

aceștia mai ales când au reușit să-i implice pe instructori care le-au dat feedback și i-au 

ajutat să-și aprecieze punctele slabe și forte și necesitățile de îmbunătățire.  

În cele din urmă, experiența de ansamblu le-a permis să lucreze în grupuri mici și 

participanților pare să le placă foarte mult dinamica unui astfel de grup. 

Tutorii/consilierii stagiarilor au apreciat foarte mult portofoliul de competențe, și îl consideră 

un document inovator, foarte exhaustiv și util, mai complet decât un CV, permițând unui 

angajator să economisească timp și să cunoască mai bine solicitanții de locuri de muncă. Cu 

toate acestea, unii dintre ei remarcă faptul că este un document lung, cu multe părți scrise, și 

că angajatorii nu au timp să-l citească. 

 

Feedbackul de la formatorii implicați în această experiență 

Formatorii au fost mulțumiți, dar puțin dezamăgiți de scurta experiență: organizată în 4 etape 

de o jumătate de zi, aceste experiențe pilot erau prea scurte pentru a permite o monitorizare 

adecvată și profundă a participanților.  

 Concluzii 

Pot fi subliniate unele concluzii: 
 

- Competențele de bază sunt necunoscute de cele mai multe ori de către publicul 

nostru care are dificultăți serioase în identificarea și exprimarea acestora, astfel pare 

a fi important să continuăm să lucrăm pe această temă cu oameni care sunt departe 

sau foarte departe de ocuparea unui loc de muncă 

- Comunicarea pare a fi cea mai puțin calificată dintre competențe în rândul 

participanților noștri. Acest fapt reprezintă un mare obstacol în vederea găsirii unui 

loc de muncă 

- Lucrul cu privire la consolidarea competențelor de bază este, în general, interesantă, 

dar este mult mai interesantă și utilă dacă stagiarii o pot face cu ajutorul instructorilor 

de stagii: acest tip de interacțiune este foarte apreciată de tineri. Este satisfăcător 

pentru cursanți când se stabilește o relație de colaborare și încredere,  

- Portofoliul de competențe este, cu siguranță, un instrument util pentru evaluarea 

aptitudinilor și pregătirea pentru un interviu, dar nu este necesar un instrument care 

ar putea fi prezentat tuturor angajatorilor, deoarece aceștia preferă de cele mai multe 

ori să citească un CV scurt clasic. Acest lucru depinde de angajatori și, cu siguranță, 

impune sensibilizarea angajatorilor, iar aici ne referim, în special, la segmentul slab 

calificat. 
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- De asemenea, portofoliul de competențe poate fi perceput ca fiind "prost văzut" de 

unii oameni. Astfel, trebuie să fie adaptat în funcție de persoană: fiecare persoană ar 

trebui să fie capabilă să o personalizeze și fiecare persoană ar trebui să fie liberă să 

o folosească așa cum dorește 

Puncte negative 

Legăturile productive dintre angajatori și companii/societăți>, din nefericire, am atins doar 

parțial acest obiectiv. Numai câteva agenții de ocupare a forței de muncă și instructori au 

răspuns chestionarului nostru: lipsă de timp, poate lipsă de interes?  

 



40 
 

 

Germania: 

 

 Grafic de timp:  

Completează graficul de timp 

 Planul de acțiune, inițiativa și rețeaua:  

1. Atelier realizat în colaborare cu Ministerul Educației și Învățământului din Renania de 

Nord-Westfalia, unele centre locale de educație pentru adulți și alți membri ai Alphanetz 

NRW (http://alphanetz-nrw.de/startseite/), North Rhine Westphalian - crearea de rețele în 

domeniul competențelor de bază. Orientare tematică: Structuri de finanțare și organizare în 

ceea ce privește formarea competențelor de bază legate de locul de muncă din țările 

europene - ce putem învăța din alte țări? 

Primele întâlniri de cunoaștere au fost făcute în vara anului 2016 prin telefon și au avut loc 

întâlniri personale și s-au purtat conversații. Au fost planificate întâlniri obligatorii după 

sărbătorile de vară 

bbb a avut o întâlnire cu Asociația pentru Educația Adulților din Renania de Nord-Vestfalia 

pentru a organiza un atelier în primul trimestru al anului 2017. În data de 15 noiembrie 2016 

a avut loc o întâlnire privind de conceptul cu scopul de a realiza un atelier sub titlul: poate fi 

realizat în Volkshochschulen? Ce este necesar pentru a deveni o afacere? Au fost încheiate 

acorduri concrete cu privire la formatul propus (de o zi), organizator: bbb împreună cu LV 

VHS NRW și Alphanetz NRW, finanțat de Ministerul Educației (cererea LV VHS NRW) și 

potențialii furnizori de cursuri de formare (Austria ca partener SBS), locul și data. Starea 

actuală: În așteptare pentru ca Ministerul Educației din Northrhine-Westfalia să răspundă. 

 

2. O primă întâlnire pentru a stabili contactul cu reprezentanții centrului educațional din 

industria construcțiilor din Renania de Nord-Vestfalia. Acest sector este una dintre puținele 

ramuri care au un sistem obligatoriu de finanțare pentru toate companiile din acest sector 

care favorizează suportul în formarea profesională (http://www.soka-bau.de/soka-

bau_2011/desktop/de/Arbeitgeber/Berufsausbildung /). Vrem să discutăm în ce mod acest 

sistem de finanțare ar putea fi deschis pentru măsuri de educație continuă în ceea ce 

privește formarea competențelor de bază 
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Prima întâlnire cu bbb și directorul general al Centrului educațional al industriei de 

construcție din Renania de Nord-Westfalia a avut loc în 6 iunie. Următorul pas va fi stabilirea 

de contacte cu "SOKA-BAU" Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) - 

Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) "- Am făcut o programare cu domnul 

Marcel Macherey din Wiesbaden pentru o întâlnire pe Februarie 2017, 13 

 

3. S-a realizat o primă întâlnire cu reprezentanții direcției regionale a Biroului Federal al 

Muncii cu privire la o nouă inițiativă legislativă de sprijinire a formării competențelor de bază 

pentru șomeri în contextul măsurilor de sprijin a acestui sector. Vom face o sugestie pentru 

un proiect pilot cu trei până la cinci proiecte pilot având în vedere centre locale de ocupare a 

forței de muncă. 

Prima întâlnire pentru stabilirea contactului a avut loc la 7 iunie cu directorul diviziei 

AgenturfürArbeit Solingen-Wuppertal. Noua lege va intra în vigoare la 1 august. În prezent 

analizăm oportunitățile de realizare a unor cursuri pilot finanțate de Agenția de ocupare a 

forței de muncă (AgencyurfürArbeit). Am avut o altă întâlnire cu personalul Thomas Kleine în 

octombrie 2016, 24 - Nu este clar dacă un proiect-pilot ar putea începe. Suntem mai degrabă 

sceptici. Cu toate acestea, intenționăm să dezvoltăm un model de referință pentru noile 

măsuri finanțate din fonduri publice, numite "competențe de bază" (finanțate de agențiile de 

ocupare a forței de muncă / centrele de ocupare a forței de muncă) 

4.Atelier de lucru cu reprezentanții Ministerului federal al Educației și Cercetării din Germania 

și noul consiliu executiv al unității naționale de coordonare pentru Deceniul german de 

alfabetizare. Vom prezenta experiența noastră europeană, în special proiectul SBS și grupul 

special de interese EBSN "Competențe de bază pentru locul de muncă", pentru care bbb 

este responsabil. 

bbb a participat în Berlin la evenimentul de lansare al Deceniului german de alfabetizare în 

noiembrie 2016, 28/29. Un prim feedback a arătat că există interes în această colaborare, 

dar nu înainte de toamna anului 2017 

5. bbb a fost inițiatorul unei discuții online despre competențele de bază la locul de 

muncă pe EPALE. De Miercuri 14 până Vineri 16 septembrie, Rețeaua europeană de 

competențe de bază (EBSN) a găzduit o discuție online despre competențele de bază la 

locul de muncă pe EPALE, moderată de Rosemarie Klein și Dieter Zisenis din organizația 

germană de cercetare și consultanță BürofürberuflicheBildungsplanung (bbb). Punctul de 

plecare al discuției au fost indicatorii de succes pentru implementarea formării de 

competențe de bază în domeniul muncii pentru lucrătorii cu calificări scăzute și pentru 



42 
 

șomerii. Consultați: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/what-works-workplace-basic-skills - 

bbb este, de asemenea, responsabil pentru grupul de interes special în domeniul EBSN în 

legătură cu alfabetizarea la locul de muncă. 22 de participanți din 15 membri EBSN sunt 

implicați în acest SIG. 

 Concluzii:  

Deja se poate anticipa că am selectat inițiative fără rezultate pe termen scurt. Trebuie să 

implicăm o multitudine de părți interesate în diferite contexte instituționale cu cerințe 

complexe de coordonare. Toate inițiativele au durat mai mult decât era planificat. 

Din perspectiva Germaniei, în prezent este necesar ca competențele de bază de la locul de 

muncă să devină mai puternic ancorate în sistemul de reguli. Acest lucru necesită, în mod 

obligatoriu, construirea de rețele care vizează un termen lung, precum și exploatarea 

inteligentă a structurilor existente de ajutor și suport. În această direcție, am înțeles și am 

lansat inițiativele noastre pilot. În consecință, se poate spune că a crescut semnificativ în 

rândul tuturor factorilor de decizie politică, al partenerilor sociali, al asociațiilor de 

întreprinderi și al sindicatelor, informarea asupra ofertelor de formare a competențelor de 

bază pentru angajați, dar și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Abordările de formare profesională bazate pe consolidarea competențelor profesionale de 

bază și coaching-urile pot fi puse în aplicare în special în colaborare cu companiile. De 

exemplu, în proiectul nostru Gruwe, din anul 2016, s-au realizat 34 de traininguri și cursuri 

personalizate în colaborare cu 26 de companii. De asemenea, s-a înregistrat o creștere 

semnificativă a nivelului de profesionalism al formatorilor, consultanților și instituțiilor de 

învățământ pentru adulți. Cu toate acestea, inițiativa noastră pilot a arătat că pentru un astfel 

de program, de instruire a competențelor de bază "trebuie să fie depășite mai multe etape ". 

Cu toate acestea, SBS a oferit legături pentru crearea unor noi structuri de rețea (rețele 

educaționale de bază la nivel de stat, dar și federal, agenții pentru ocuparea forței de muncă, 

asociații ale societăților din industria construcțiilor), rețea pe care vom continua să o folosim.

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/what-works-workplace-basic-skills
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Norvegia: 

 

 Grafic de timp :  

În martie 2016, Folkeuniversitetet a început cu faza de planificare și organizare pentru două 

Inițiative - o conferință și un atelier care au avut loc la începutul lunii noiembrie 2016.  

 

 Inițiative și Indicatori:  

1. Initiative: Conferința națională: "Nu vom putea satisface nevoile viitoare pentru 

lucrători mai calificați fără a mobiliza adulții care lucrează deja”. 

Obiective:  

Această conferință a vizat practicanții din domeniul învățării/predării/formării din Norvegia 

care asigură servicii de formare cu focusul pe învățarea pe parcursul vieții: experții, factorii 

de decizie politică și alte părți interesate care ar dori să discute despre posibilitățile de 

învățare pe parcursul vieții. Scopul a fost acela de a împărtăși experiența, de a învăța de la 

alții și de a promova exemple de bune practici. Mai mult, inițiativa speră să îmbunătățească 

cooperarea strategică și să creeze rețele între organizațiile guvernamentale precum 

Kompetanse Norge (fostul VOX) și angajații centrelor de educație pentru adulți care oferă 

certificate și Competențe de bază (educația adulților, companiile de pe piața muncii etc.). Pe 

lângă formarea managerilor / administratorilor, a ofițerilor de competențe în municipalități, 

companii, sindicate și asociații profesionale 

Indicatori:  

"Crearea de rețele naționale și regionale" și "Cooperarea de succes între toate organizațiile 

implicate în formarea profesională": Folkeuniversitetet are o colaborare de succes cu 

Kompetanse Norge, care este "Agenția norvegiană pentru învățarea pe tot parcursul vieții" și 

aparține Ministerului Norvegian al Educației și Cercetare, care, de asemenea, primește 

comisionări de la Ministerul Justiției și Securității Publice ". Lucrul în rețea și schimbul de 

experiență sunt importante pentru Folkeuniversitetet. Prin urmare, FU a invitat diferite 

instituții și părți interesate la o conferință pentru a îmbunătăți cooperarea și cunoștințele 

acumulate. 
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Initiative - descrierea :  

Întâlnirea -conferință a avut loc la Oslo la 1 noiembrie 2016, iar agenda a inclus o discuție de 

grup și prezentări ale diferitelor părți interesate.  

Cunoașterea barometrului de competențe ale OIM (2016) arată că aproximativ 60% dintre 

companii declară că au nevoie de angajați cu un certificat. Viitoarea nevoie de lucrători mai 

calificați nu va fi realizată fără mobilizarea adulților care lucrează deja. Competențele de 

bază solide și un certificat care să le ateste reprezintă un instrument important împotriva 

excluderii. 

Participanții la conferință au discutat despre cele trei provocări majore cu care se confruntă 

piața muncii din Norvegia:  

1. Unul din trei adolescenți nu termină școala 

2. Mulți primesc asistență socială din cauza unor probleme de sănătate 

3. Integrarea refugiaților pe piața muncii din Norvegia. 

În plus, au existat concedieri în n umăr mare, în special locurile de muncă din sectorul 

petrolier. 

Cele menționate mai sus au avut ca rezultat un grup mare de adulți șomeri ce au cunoștințe 

de bază slabe în citire, scriere și aritmetică. Acest fenomen nu va dispărea fără acțiuni 

concrete imediate. Statul norvegian a recunoscut problema și a emis o nouă inițiativă privind 

subvențiile. Prin "Kompetanse Norge", vor primi mai mult sprijin instituțiile de învățământ care 

furnizează formarea de cunoștințe/competențe de bază (în ceea ce privesc competențele de 

citit, scris, calcul, IT și norvegian). Scopul este de a obține o cât mai mare participare, pe cât 

posibil, la programele de educație continuă. Acest lucru va asigura că astfel de oameni pot 

participa mai bine atât la viața profesională, cât și la viața socială. Este important ca două 

instituții guvernamentale, VOX și NAV, să participe la o discuție în grup. Este important să se 

sublinieze necesitatea ca aceste două organizații să colaboreze mai strâns, în special pentru 

instituțiile de învățământ cum ar fi FU, care se regăsesc adesea între aceste două instituții 

guvernamentale. A fost transmis clar acest lucru. 

0930- 1000 Înregistrare Hvem 

10.00 – 10 
15. 

Deschidere FU  
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1015-10.35
  

  
învățarea pe tot parcursul vieții 

Cercetător de la 
“ForskningsstiftelsenFafo”  

10.35 – 
1200 
(kort pause 
underveis) 

Et arbeidsliviendring – «Lucrând într-o 
lume în schimbare » 
Noile cerințe de competență: 
Ce fac companiile, sindicatele și 
autoritățile muncii, astfel încât mai mulți 
adulți să poată obține un certificat? Cu 
ce poate contribui statul prin 
Kompetanse Norge (VOX)? 
 Postări scurte (10 min.) + Discuții la 
panou și întrebări) 

Reprezentanți ai NAV (biroul norvegian 
de asistență socială), NHO - (NHO este 
principala organizație reprezentativă 
pentru angajatorii norvegieni); Sindicate 

1200 – 13 
00  

Pranz și coonsolidarea rețelei  

1300 – 
1345  

3 exemple de la diferite companii care 
au finalizat un proiect de competențe de 
bază, și care este, de asemenea, o 
rampă de lansare spre obținerea unui 
certificat 

- Industria proceselor Dag Madsen, HR 
Manager Bilfinger 
- Industria alimentară: Helge Arild Olsen, 
coordonator QA Mesterbakeren 
- Îngrijire medicală: Gro Østmoe 
Groenlanda Held, dezvoltare 
profesională Finstad Nursing 

14.00-14.30 competențe de bază și abilitățile solide, 
dar și un certificat să le sprijine sunt 
instrumente importante împotriva 
excluderii și ar trebui să i se acorde 
prioritate. Politica națională privind 
competențele de bază . Ce industrii o 
utilizează?  

Margrethe Marstrøm Svendsrud, 
Directorul departamentului Kompetanse 
Norge (VOX) 

14.30 – 
14.50 
 
 
 

Colaborarea Erasmus: o oportunitate 
de a crește înțelegerea, în ceea ce 
privește competențele de bază 

Reprezentant de la SIU (Agenția 
Națională)  

15.15 – 
15.30 

Rezumat și concluzie  

 

2.Initiativă: Atelier/ Workshop 

A doua inițiativă a lui Folkeuniversitetet a fost un atelier intern care a avut loc la Oslo în 2 

noiembrie 2016. Folkeuniversitetet (FU) din Norvegia este un grup de 8 companii separate. 

Cu toate că poartă toate numele "FU", fiecare companie are propriul consiliu și economii 

individuale. Fiecare companie își oferă serviciile într-o zonă geografică care nu se suprapune 

reciproc. Datorită comunicării transfrontaliere în cadrul FU, este esențial să se asigure o 

utilizare eficientă pentru a sprijini "formarea competențelor de bază " (BST). Au fost 

reprezentate cinci din cele opt companii regionale FU. Participanții au prezentat diferite roluri, 

cum ar fi personalul de vânzări, consilierii studenților, directorii de departamente, precum și 

un director regional. Reprezentanți din trei regiuni diferite au prezentat diverse raportări. 



46 
 

Obiective:  

 Schimbul de bune practici în formarea competențelor de bază 

 Discuție privind modul de creare a unei cooperări productive cu locul de muncă în 

vederea creșterii numărului de persoane care participă la formarea competențelor de 

bază - CompetencePlus (programul A Kompetanse Norge) 

 Colaborarea și reproducerea materialelor de instruire pentru competențele de limbă / 

competență norvegiană 

 Cum să asigurăm o comunicare și aplicații unice de înaltă calitate cu Kompetanse 

Norge (agenția de finanțare guvernamentală) 

 Cum înțelegem regulile și regulamentele actualizate de la Kompetanse Norge privind 

CompetencePlus din 2016/2017? 

 Cum se face BST / CompetencePlus în cadrul grupurilor de voluntariat 

 

Motivul pentru alegerea metodei: 

FU a ales o combinație de cursuri și ateliere. Au fost prezentate într-o scurtă 

conferință subiectele 4-7, urmată apoi de discuții de grup. Principalul obiectiv a fost 

schimbul de informații și găsirea celor mai bune practici din cadrul diferitelor 

companii, iar organizarea zilei a fost făcută pentru a facilita acest obiectiv. 

Ce este BST în sistemul norvegian? 

După cum s-a menționat mai sus, Kompetanse Norge este Agenția norvegiană 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții și aparține Ministerului Norvegian al Educației 

și Cercetării. Scopul lor principal este de a contribui la sprijinirea cetățeniei active, 

îmbunătățirea capacităților pentru angajare și creșterea participării la educație. 

Kompetanse Norge promovează accesul și participarea la educația formală, non-

formală și informală a adulților prin cercetare, consolidarea de competențe de bază, 

integrare, orientare în carieră, dar și programe și subvenții 

Programe și subvenții:  

Kompetanse Norge administrează subvenții guvernamentale pentru costurile operaționale 

ale asociațiilor de studiu, instituțiilor de învățământ la distanță și centrelor de studiu. KN 

administrează, de asemenea, suportul financiar acordat pentru dezvoltarea pedagogică în 

asociațiile de studiu și în instituțiile de învățământ la distanță. În plus, instituția gestionează 
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CompetencePlus, un program orientat spre dezvoltarea competențelor de bază pentru viața 

profesională și direcționează subvenții pentru funcționarea centrelor de pace și a centrelor 

pentru drepturile omului. Kompetanse Norge contribuie la dezvoltarea unor programe de 

pregătire individuală adaptate la alfabetizare, matematică, abilități TIC și abilități de 

comunicare orală pentru adulți. În cooperare cu furnizorii de educație și întreprinderi, aceștia 

dezvoltă metode bazate pe descrierea obiectivelor de competență stabilite pentru 

competențele de bază ale adulților. Ele contribuie, de asemenea, la dezvoltarea 

instrumentelor de screening. Kompetanse Norge are ca scop stabilirea de opțiuni de 

educație continuă și o dezvoltare profesională continuă pentru profesori și facilitatori în acest 

domeniu 

 Concluzii: 

Concluzia inițială din "2. Inițiativa: Workshop "a fost formulată de unul dintre participanți la 

sfârșitul workshop-ului:" Trebuie să instituim mai multe zone pentru schimbul de bune practici 

și schimbul de idei”  

Pe măsură ce au fost împărtășite practicile cele mai bune, s-au schimbat materialele de 

instruire și am auzit diferitele departamente descriind procesul de aplicare a Kompetanse 

Norge, a devenit evident că comunicarea este vitală pentru asigurarea unui maxim de 

calitate în programele BST. Chiar dacă toți participanții au venit de la FU, au existat însă 

diferențe în ceea ce privește eficiența posibilităților pentru Kompetanse Norge. Komtepanse 

Norge în cadrul grupurilor de voluntari a fost, de exemplu, utilizat doar de două grupuri și a 

lăsat restul grupurilor cu o perspectivă nouă asupra oportunităților. Unele grupuri au aplicat 

cu succes programe de instruire pe care alții nu le-au aprobat. Schimbul de sfaturi și trucuri 

în procesul de aplicare cu Kompetanse Norge a fost util în asigurarea unor noi oportunități de 

formare în BST în 2017 

 

România: 

 

 Grafic de timp  

Faza experimentală și inițiativa pilot organizate și desfășurate de IREA au avut loc la 

Timișoara în perioada octombrie - decembrie 2016, în cadrul proiectului "Competențe de 

bază". A trebuit să se înceapă în octombrie, pentru că, în România, a început anul universitar 

la acea dată, Universitatea de Vest din Timișoara se află în permanentă colaborare cu 

institutul nostru pentru a accesa experiența IO3.  
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 Indicatori & Descrierea Inițiativelor 

Institutul Român pentru Educația Adulților alege acești indicatori: Strategia Politică Națională 

și Legăturile Productive între Angajatori și Companiile de Formare. În România, o problemă 

fundamentală este strategia națională de politici care poate fi utilă în furnizarea obiectivelor 

inițiativelor naționale de formare. Pentru o mai bună legiferare, ca punct de plecare, am dorit 

ca rezultatul programului pilot să fie o propunere de politică publică pe această temă. 

De asemenea, am dorit să consolidăm legătura dintre Angajatori și Întreprinderi de Formare 

și IREA, care prin experiența și expertiza ei, se va implica în acest proces. 

Pentru primul indicator pe care l-am ales, Strategia Națională Politică, a avut o primă discuție 

cu pedagogi și cercetători din cadrul Departamentului de Educație pentru Științe al Facultății 

de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara. Discuția a fost 

organizată ca un focus grup la care au participat 6 persoane. Grupul de focus a avut ca scop 

conștientizarea nevoilor pe această temă, cercetarea/analiza politicii naționale privind 

competențele de bază corelate cu munca și organizarea unui atelier pentru a dezvolta faza 

experimentală și programul pilot. 

Prima dată, echipa IREA a prezentat scopurile și obiectivele proiectului SBS, precum și 

experiențele și activitățile desfășurate până atunci, incluzând activitatea C1, atelierul Educă 

Formatorii sau Train-the-Trainers, găzduit de IREA la Timișoara, în ianuarie 2016. 

Concluziile grupului de focus au fost: 

- ca urmare a lipsei legislației care să reglementeze aceste aspecte ale educației și a 

formării competențelor de bază este imperativă abordarea subiectului; 

- preocuparea principalilor actori în această chestiune este minimă; 

- este necesară validarea învățării anterioare și a competențelor de bază 

Feedback-ul primit pentru proiectul SBS a fost pozitiv, plin de speranță, a fost foarte 

apreciată munca și implicarea tuturor partenerilor în acest proiect, manifestând dorința de a-l 

disemina. 

La sfârșitul lunii octombrie am organizat un atelier de lucru privind competențele de bază în 

România în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara. Tematica dezbaterilor a fost 

politica națională a României privind educația de bază și competențele de bază, gradul de 

cunoaștere a acestui subiect, soluțiile propuse pentru optimizarea acestui aspect. 

Au fost invitați oameni din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, persoane din cadrul 

Institutului de Științe ale Educației din București, persoane din consiliul local și județean, 
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persoane cheie din diferite ONG-uri, factori interesați, cercetători în pedagogie, toți cei care 

au manifestat interes pentru această problematică. 

Provocările politice majore în acest domeniu se referă la patru aspecte generale:  

1. Ocupareaevoluția primului loc de muncă și apoi posibilitatea de a continua pe piața forței 

de muncă, ambele necesitând competențe de bază, precum și abilitățile tehnice pentru 

îndeplinirea sarcinilor specifice. 

2. Necesitatea de a îmbunătăți accesul la educația și formarea secundară inovatoare și de 

bună calitate, un prim loc pentru transmiterea competențelor de bază și pentru a se asigura 

că mai mulți tineri participă și își finalizează cursurile. 

3. Deschiderea oportunităților de a dobândi competențe de bază în materie de ocupare a 

forței de muncă pentru tinerii dezavantajați, inclusiv pentru cei care au abandonat școala sau 

care nu au frecventat niciodată, precum și pentru cei care lucrează în condiții nefavorabile în 

economia informală. Acești tineri, femei și bărbați, nu dispun adesea doar de accesul la 

formare, ci și de modelele profesionale sau personale care ar putea contribui la consolidarea 

abilităților esențiale de angajare. 

4. Obținerea conștientizării și înțelegerii acestor abilităților de angajare de bază dobândite în 

afara locului de muncă, prin activități derulate în casă, în comunitate, în sala de clasă sau în 

scopuri recreative. 

Subiectele atelierului au fost: 

- De ce este importantă o politică națională privind competențele? 

- Care sunt principiile cheie ale unei politici de dezvoltare a unor competențe de bază solide? 

- Ce se poate realiza prin dezvoltarea unei politici naționale de consolidare a competențelor? 

- Cum pot fi integrate aceste principii cheie în politicile naționale ce vizează competențele de 

bază? 

Atelierul s-a terminat cu evidențierea aspectelor importante ale acestui subiect, aspecte 

importante pentru a propune o politică publică, pregătirea unui model de politică. 

Concluzie: Politica care apare și se dezvoltă în urma abordării acestor subiecte (dezvoltarea 

competențelor ca mijloc important de abordare a preocupărilor economice, sociale)de 

dezvoltare este denumită de obicei o politică națională (sau o strategie sau un plan) pentru 

dezvoltarea competențelor, TVET (educatție tehnică și vocațională / technical and vocational 

education and training), HRD (dezvoltarea resurselor umane / human resources 

development) sau pe parcursul vieții/ Lifelong Learning. Această strategie este separată de 

politicile de educație generale sau de muncă, deseori legate de acestea din urmă din 

confuzie. Acesta se concentrează nu numai pe tinerii care și-au terminat școala oficial, ci și 

pe lucrătorii adulți, pe cei care abandonează școala, pe lucrătorii din economia informală și 

pe grupurile dezavantajate. 
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Pentru cel de-al doilea indicator, Legături Productive între Angajatori și Companiile de 

Formare am ales să organizăm un atelier în cadrul căruia am invitat angajatori, diferite 

companii, principalul colaborator fiind Continental Automotive România. Pe de o parte, am 

invitat reprezentanți ai companiilor de formare, iar pe de altă parte, persoane ce pot fi 

angajați (în colaborare cu Fundația pentru Tineret). 

În acest workshop au fost enumerate principalele competențe pe care angajatorul dorește să 

le aibă angajatul și de care formatorii ar trebui să țină cont: 

- Comunicare (scrisă și verbală) - Nu trebuie să vorbești în limbaj tehnic sau profesional și 

nici să scrie o carte. Angajații trebuie să cunoască gramatica de bază și construcția frazelor. 

- Companiile de astăzi se așteaptă ca angajații să știe cum să candideze pentru un loc de 

muncă online și să urmeze cursuri de formare pe calculator. De asemenea, se așteaptă ca 

angajații să foloseasca Word, Excel și să aibă abilități de procesare a prezentărilor(Power 

Point). 

- Serviciul Clienți - Majoritatea locurilor de muncă create astăzi sunt în industria serviciilor. 

Înțelegerea valorii clienților este esențială. 

- Învățare - Angajații trebuie să fie deschisi la noi experiențe de învățare, conștienți de modul 

în care preferă să învețe și să fie pregătiți să-și planifice sau să organizeze stilul de învățare. 

- Matematica - Angajații ar trebui să cunoască aritmetica de bază. 

- Lucrul în echipă - Angajații trebuie să poată lucra cu ceilalți. Aceasta înseamnă 

comunicarea eficientă cu ei. Empatie cu problemele lor. Și învățați de la ei. Lucrătorii virtuali 

nu sunt scutiți de acest lucru. 

- luarea deciziilor - evaluată de angajatori din mai multe motive, posibilitatea de a lua decizii 

este cheia succesului în viață. Uneori decizia reală nu contează nici măcar; ceea ce 

contează este că ați luat decizia să faceți ceva și ați continuat. 

- Abilități interpersonale - Abilitatea de a lucra în echipă, de a relaționa cu oamenii și de a 

gestiona conflictele reprezintă un avantaj valoros la locul de muncă. 

- Rezolvarea problemelor se referă la abilitățile analitice necesare pentru a evalua informații 

sau situații, precum și pentru a decide în ceea ce privește cele mai potrivite modalități de 

abordare a problemelor. Aceste competențe includ conștientizarea consecințelor pe termen 

lung ale acțiunilor întreprinse și capacitatea de evaluare și adaptare a planurilor de acțiune. 

Practici specifice utilizate în inițiative: 

• inițiativele de "învățare a predării"; 

•  inovarea în integrarea competențelor de bază în calificările profesionale; 

•  integrarea programelor de competențe de bază la locul de muncă; 



51 
 

•  predarea și consilierea ca strategie de predare și consilierea ca strategie de formare; 

•  cartografierea abilităților de citire și scriere; 

•  integrarea unei atitudini pozitive față de formare în politicile derulate de companii; 

•  cursuri intensive care iau în considerare nevoile și mediul studenților; 

•  contextualizarea învățării prin scenarii reale și posibile; 

• învățarea bazată pe resurse și feedback. 

 

Indicatori 

Numărul de organizații implicate: 5 

Numărul de experți implicați: 15 

 

 Finanțare 

Etapa experimentală și inițiativa pilot au fost finanțate numai prin proiectul de consolidare a 

competențelor de bază. 

 

Numărul personalului IREA implicat: 3 (1 manager de proiect, 2 cercetători) 

 

Marea Britanie: 

 

 Indicatori, metodologie & Descrierea Inițiativelor 

. Metodologia de evaluare implementează o abordare bazată pe metode mixte. Seminariile 

au fost observate, cu discuții calitative și cu feedback-ul înregistrat pe parcursul activităților 

de către un cercetător. Feedback-ul de la seminar a fost notat și înregistrat la sfârșitul 

activităților, printr-un formular de evaluare a seminarului. Formularul de evaluare a colectat 

atât date calitative cât și cantitative, printr-o serie de întrebări deschise și închise. Am primit 

8 răspunsuri din primul seminar și 20 de răspunsuri complete și 2 răspunsuri semestriale din 

cadrul celui de-al doilea seminar . 

Seminar ACTIVITĂȚI: 
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SEMINAR 1, 9 IUNIE 2016 

Primul seminar a coincis cu Forumul Impactului din Anglia, pe care Learning and Work îl ține  

conform rolului de Coordonator Național al Marii Britanii pentru Agenda Europeană pentru 

Învățarea Adulților (EAAL). Acest lucru a avut avantajul dublu de a asigura participarea la 

nivel înalt, dar și de a face legătura cu activitatea forumului care influențează dezvoltarea 

politicilor în Marea Britanie. Seminarul sa axat pe competențele de bază legate de muncă și 

a avut o durată de 2 ore  

Despre participanți 

La seminar au participat 14 reprezentanți dintr-o gamă largă de organizații implicate în 

educarea adulților din Anglia. Reprezentanții organizațiilor prezente au inclus colegii de 

învățământ superior, servicii de învățare pentru adulți, o organizație majoră din Marea 

Britanie, Serviciul Național de Cariere, EPALE UK, președintele Forumului EAAL Anglia 

Impact și autoritatea locală / guvern. 

Figura 1: Segmentarea participanților pe tip de organizație 

 

Bază: Toți cei 14 participanți 

În vederea participării la seminar au existat o serie largă de motivații. Majoritatea 

participanților au ajuns să dobândească mai multe cunoștințe și înțelegeri cu privire la 

practicile de bază în domeniul abilităților de lucru, atât în Marea Britanie, cât și în Europa. 

Doi dintre participanți au discutat despre definirea competențelor de bază legate de locul de 

muncă, în special în ceea ce privește satisfacerea nevoilor angajatorilor, iar alții au fost 

informați în legătură cu progresele înregistrate în acest sector. Un participant urmărea să 
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vadă cum ar putea oferi un cadru instituțional pentru voluntariat care să poată include și 

Consolidarea competențelor de bază pentru îmbunătățirea rezultatelor voluntariilor. 

"[Am venit să] dobândesc mai multe cunoștințe și înțelegere cu privire la competențele de 

bază legate de muncă, atât în Marea Britanie, cât și în Europa." Chestionar participant. 

"Să înțeleagă mai bine modul în care competențele de bază sunt definite și integrate în 

învățarea de la locul de muncă." Chestionar participant 

Înainte de seminar, dintre cele opt formulare de evaluare primite de la participanți, 

majoritatea știau "puțin" despre practicile din Europa de consolidare de competențe de bază 

de la locul de muncă. Numai o singură persoană nu a știut nimic înainte de eveniment 

despre practicile în domeniul abilităților de lucru din Europa.  

Seminar 

După introduceri și o scurtă discuție a contextului politic, seminarul a inclus două părți, 

fiecare urmând același format: o sesiune de prezentare, întrebare și răspuns, o discuție și un 

rezumat al punctelor cheie. 

Partea 1: Scurt rezumat al cercetării 

Partea întâi a analizat cercetările recente privind competențele de bază legate de muncă în 

Anglia, înainte de a sublinia activitatea SBS. Prezentarea a scos în evidență schimbările din 

ultimii 10 ani pentru sectorul de competențe de bază legate de locul de muncă, axându-se pe 

re-prioritizarea finanțării în ceea ce privește ucenicia și schimburile de politici care par să 

limiteze rolul de alfabetizare discretă la locul de muncă și furnizarea de matematică. Cu toate 

acestea, formarea competențelor de bază la locul de muncă a devenit din nou o prioritate. 

Prezentarea a subliniat și dificultatea de a defini competențele de bază legate de locul de 

muncă. De exemplu, acest lucru se referă doar la cursurile discrete de consolidare a 

abilităților, respectiv de alfabetizare la locul de muncă și furnizarea de competențe 

matematice (așa cum a fost promovat în cadrul politicii Competențe pentru viață în Anglia). 

De asemenea, s-a oferit atenție sporită formării competențelor profesionale de bază, probabil 

chiar și a uceniciei. Aceasta din urmă pare mai apropiată de înțelegerea actuală din partea 

factorilor de decizie din Anglia, dar nu neapărat de către practicieni, pintre care mulți observă 

în continuare necesitatea și rolul furnizării acestor cursuri / programe în manieră discretă. 



54 
 

Analiza OCDE privind abilitățile adulților din Anglia 2 (2013) și cel de-al doilea raport al țării 

"Abilități de construire pentru toți" (2016) au făcut recomandări care subliniază importanța 

competențelor de bază, concentrându-se în special pe competențele de alfabetizare, calcul 

de bază și rezolvarea problemelor într-un mediu bogat în tehnologie. Prezentarea s-a axat 

pe constatările cheie ale ambelor rapoarte. Acesta a subliniat nevoile de competențe 

adăugite ale adulților și tinerilor, care, în Anglia, au înregistrat performanțe sub media UE. Cu 

toate acestea s-a remarcat că recomandările nu iau în considerare nevoia de a crea politici 

care să abordeze consolidarea de competențe ale adulților aflați deja în câmpul muncii.  

Departamentul pentru afaceri, inovare și competențe 3 a solicitat de la Centrul Național de 

Cercetare și Dezvoltare și Ipsos Mori, mai multe cercetări, cu privire la impactul nivelului slab 

de alfabetizare și calcul primaritate asupra angajatorilor 4 (2016). Cercetarea s-a bazat pe un 

studiu de peste patru mii de locuri de muncă. În total, 12% dintre locurile de muncă au 

raportat un decalaj în aptitudinile de bază, cel puțin un angajat fiind în imposibilitatea de a 

efectua anumite activități de alfabetizare sau calcul primar la nivelul necesar pentru rolul lor 

zilnic. Studiul a subliniat, de asemenea, că mulți angajatori au o înțelegere slabă a 

elementelor de bază ale competențelor de la locul de muncă și a nivelului de competență al 

angajaților lor. Deficitul de competențe a afectat angajatorii prin erori, constrângeri legate de 

introducerea unor procese noi sau mai eficiente, reducerea calității și flexibilitatea la locul de 

muncă.  

Alte cercetări discutate în timpul prezentării au subliniat, de asemenea, schimbarea focusului 

în politica de învățare și competență din Anglia, pentru a sublinia nevoile angajatorilor și 

lipsurile de competențe ale forței de muncă. Acest subiect s-a încheiat prin examinarea 

succintă a Studiului european al competențelor și a locurilor de muncă din 2014 de către 

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, care a menționat succint starea  

actuală a nevoilor de competențe de bază în Europa și diferitele tipuri de lacune în materie 

de competențe. 

Prezentarea a continuat apoi cu discuții despre rolul proiectului  Consolidarea Competențelor 

de bază în abordarea problemelor evidențiate de această cercetare. Astfel, au fost prezentat 

indicatorii de succes pentru competențele de bază legate de locul de muncă, create în timpul 

programului IO1 (Intellectual Output 01). 

                                                           
2 OECD (2013) OECD Skills Outlook 2013: Primul rezultat din analiza abilităților adulților, OECD. Pdf: 

http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--

eBook%20(04%2011%202013).pdf 
3 Ministerul principal pentru abilitățile de bază legate de locul de muncă pentru adulții din Anglia cu 

vârsta de peste 19 ani. 
4Tu, T., Colachan, M., Hale, C., D’Souza, J., McCallum, A., Mallows, D., Carpentieri, JD. And Lister, J 

(2016) mpactul slabei alfabetizări și numerotării asupra angajatorilor, BIS, UK.  

http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf
http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills%20volume%201%20(eng)--full%20v12--eBook%20(04%2011%202013).pdf
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Puncte cheie în discuții 

O mare parte din discuțiile din prima parte a seminarului s-au axat pe "Indicatorii de succes". 

Discuția a analizat și modul în care au fost selectați "Indicatorii de succes", implementarea 

practică a acestora și dacă în abordare lipsea ceva. 

S-a considerat că indicatorii aleși au fost cuprinzători, dar unii au fost greu de implementat 

practic la nivel de furnizor. S-a sugerat că clasificarea tematică a indicatorilor ar putea să 

contribuie la implementare, deoarece furnizorii ar putea să se concentreze asupra 

indicatorilor relevanți pentru aceștia. De asemenea, toate acestea pot contribui la reflectarea 

acestui aspect în designul infographic (a se vedea figura 1).  

Figura 1: Infografic cu Indicatorii de Succes 

 

Discuția a analizat dacă a fost adecvat termenul folosit de "Indicatori de succes". Unii au 

considerat că au oferit mai mult o imagine de ansamblu sistemică, mapând peisajul sistemic 

al sectorului de competențe de bază legate de muncă în ansamblu, în loc să fie o construcție 

măsurabilă pentru furnizori. S-a recomandat ca "indicatorii de succes" să poată fi redenumiți 

pentru a reflecta caracterul sistemic descriptiv al factorilor aleși, sugerând că indicatorii au 

fost premizele sau factorii de succes, mai degrabă decât indicatorii de succes în sine. 
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Discuția cu privire la natura sistemică a actualilor "indicatori de succes" a condus la o 

discuție cu privire la potrivirea lor în diferite contexte sociale. S-a subliniat că a existat o mare 

diferență între contextele sociale ale diferitelor țări, în cadrul cărora are loc realizarea 

aptitudinilor de bază. Aceste diferențe înseamnă că unii dintre "indicatorii de succes" pot să 

nu fie aplicabili contextului în care acționează anumiți furnizori. Astfel, s-a considerat că  o 

bună informare asupra contextului social al țării în care prestatorul lucrează, a fost un factor 

important atunci când se stabilesc acești "indicatori de succes" între națiuni. 

Au existat discuții extinse privind introducerea feedbackului cursantului în cadrul indicatorilor 

de succes. S-a subliniat faptul că indicatorii de succes, în forma lor actuală, se concentrează 

în mare măsură pe perspectiva furnizorului și ar putea să fie trecut cu vederea perspectiva 

cursantului. S-a discutat că studenții la locul de muncă aveau nevoi și bariere diferite în ceea 

ce privește accesul la formarea de competențe de bază, ceea ce trebuia să se reflecte în 

indicatorii de succes. Cultura învățării la locul de muncă, de exemplu, ar fi un descriptor 

sistemic important, care ar putea fi văzut ca un indicator de succes pentru implementarea 

formării de competențe de bază legate de locul de muncă. 

De asemenea, a fost discutată participarea potențialilor cursanți în formarea de 

competențe de bază, în special după faza de învățământ legal inițial din Anglia (până 

la vârsta de 18 ani). Mulți dintre cei prezenți au oferit exemple de cursanți care refuză 

sau opun rezistență la învățarea competențelor de bază, chiar dacă ei înșiși au 

identificat o nevoie de dezvoltare a acestor abilități. Înainte de experiențele 

educaționale negative și dificultatea de a accesa formarea competențelor de bază în 

timpul muncii, observăm că apare un cumul de factori ce au un rol în opunerea de 

rezistență din partea unor cursanți pentru a câștiga informații și de a-și consolida 

aptitudinile de bază legate de muncă. S-a subliniat, de asemenea, că șomerii au avut 

mai puțin acces la practicile de bază legate de muncă, precum și mai puține 

oportunități de a accesa formarea pentru îmbunătățirea competențelor. Aceasta a 

fost legat, în special, în legătură cu constatările din raportul țărilor din 2016 ale 

OCDE, care au arătat că persoanele care au vârstă de muncă aveau în medie mai 

multe abilități de alfabetizare și calcul primar decât tinerii din Anglia. 

Partea adoua: Competențe de bază în viața activă - prezentare de către 

Folkeuniversitetet, Norvegia 

În timpul celei de-a doua părți a seminarului, doi colegi de la partenerul, Folkeuniversitetet, 

și-au prezentat abordarea în ceea ce privește domeniul competențelor de bază în viața 
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activă din Norvegia. Prezentarea s-a referit mai întâi la contextul național de formare a 

competențelor de bază legate de muncă în Norvegia. Apoi a continuat să ofere informații 

despre modul în care Folkeuniversitetet și-a prezentat pregătirea de bază în domeniul 

abilităților de lucru. 

Echipa a subliniat faptul că în ultimii ani s-a produs o schimbare în industrie, de la munca 

manuală tradițională până la procesele digitale de lucru moderne. Acest lucru a dus la o 

diferență de competențe, angajații care au nevoie de calificările și cunoștințele corecte 

pentru a se adapta la noile procese. Rezultatul a fost o impulsionare a muncitorilor cu abilități 

avansate, competențele de bază fiind considerate o bază importantă pentru continuarea 

educației în cadrul companiilor. Acest lucru a fost sprijinit și oferit cu fonduri guvernamentale 

prin intermediul VOX5, pentru a sprijini oamenii să se implice activ în societate și să învețe 

competențele de bază necesare pentru muncă. Companiile pot solicita această finanțare 

pentru instruirea angajaților. Interesant este faptul că mulți furnizori de învățământ ajută 

companiile să solicite această finanțare. 

VOX a creat o serie de instrumente atât pentru cursanți, cât și pentru furnizori, pentru a ajuta 

la implementarea politicii de abordare a nevoilor de îmbunătățire a calificării și formalizării 

pieței forței de muncă. Aceste instrumente pot fi utilizate pentru auto-învățare sau pentru 

învățarea ghidată de tutore. Competențele de bază legate de muncă în Norvegia sunt 

considerate ca fiind competențe de alfabetizare, calcul primar, TIC și comunicare orală. 

Echipa Folkeuniversitetet a continuat să descrie modul în care își dau aptitudinile de bază în 

domeniul muncii în contextul Norvegiei. Folkeuniversitetet a livrat 43 de cursuri de bază în 

domeniul abilităților de lucru în 2016. Cursurile în sine sunt adaptate atât pentru cursanți, cât 

și pentru contextul de la locul de muncă. 

Formarea este făcuttă de companii, cu personalul uneori răspândit pe mai multe site-uri / 

regiuni diferite. Cursurile sunt oferite prin învățarea mixtă: învățarea bazată pe clasă sau 

grup împreună cu învățarea digitală oferind un model de învățare accesibil și lesne pentru 

adulți. Partea online a învățării necesită un laptop, difuzoare și o conexiune la internet. 

Cursul este susținut de utilizarea activă a Facebook ca platformă de comunicare. 

Videoclipurile, materialele media și materialele de curs pot fi afișate pe pagina Facebook a 

cursului, în timp ce cursanții pot comunica prin aplicația de mesagerie cu tutorele lor atunci 

când necesită clarificare și asistență. Învățarea bazată pe grupă are loc la locul de muncă, în 

afara orelor de program. Prelegerile sunt înregistrate, ceea ce le permite celor absenți să-și 

recupereze cursul de colegii lor. 

                                                           
5Vox-Nasjonaltfagorgan for kompetansepolitikk este Agenția norvegiană pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții și aparține Ministerului Norvegian al Educației și Cercetării.  
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Echipa Folkeuniversitetet a subliniat importanța motivației cursanților, în special pentru adulții 

cu calificări educaționale formale. Ei au descoperit folosirea Facebook ca platformă de 

învățare care a ajutat pe cursanți, precum și să le permită accesul la învățare în mișcare prin 

telefoanele lor. Folosirea chat-ului interactiv folosind Facebook, un instrument care a fost cel 

mai familiar, a permis cursanților să posteze întrebări la un chat de grup în orice moment. 

Formatorul este apoi capabil să răspundă grupului care generează o discuție online în clasă. 

Folkeuniversitetet a explicat că mulți dintre elevii lor au fost de vârstă mijlocie, cu o diviziune 

egală între sexe, căutând să-și formalizeze competențele sau să-și îmbunătățească abilitățile 

de angajare pe piața forței de muncă. Cea mai mare parte a învățării nu a fost obligatorie.  

Discuție 

La finalul prezentării, a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri. Un domeniu de interes a 

fost utilizarea unei abordări de învățare mixtă, cu întrebări în legătură cu cât de bine a fost 

primit acest lucru atât de către angajatori, cât și de cei care învață. Discuțiile ulterioare cu 

privire la faptul că studenții au avut timp liber de muncă pentru a finaliza calificările din 

Norvegia, echipa informând seminarul că mulți dintre cursanți trebuie să-l completeze în 

timpul lor sau să facă timp, au dus la o dezbatere în legătură cu atitudinea angajatorului față 

de învățare. Aceasta a inclus o discuție despre stimulente, deoarece colegii de la 

Folkeuniversitetet au evidențiat faptul că studenții care și-au terminat calificările au avut 

tendința de a obține o creștere a salariilor și de a-și spori securitatea locului de muncă sau 

capacitatea de angajare. Au existat și întrebări în legătură cu modul în care guvernul 

urmărește succesul cheltuielilor sale și diferența de abordare dintre cele două țări (Anglia și 

Norvegia). 

După ce colegii de la Folkeuniversitetet au părăsit grupul, au existat discuții suplimentare 

legate de interesul pentru includerea abilităților de comunicare orală și scriere în competențe 

de bază . Mulți au subliniat faptul că atunci când îi cereau angajatorilor ceea ce doreau de la 

competențele de bază, aveau tendința să includă automat aceste abilități. A existat un 

sentiment că definiția competențelor de bază în Marea Britanie ar trebui extinsă pentru a 

include aceste competențe cheie. 

Concentrarea asupra cursanților vârstnici a fost, de asemenea, interesantă pentru mulți 

dintre participanți. Ideea de a îmbunătăți calificarea angajaților și de a formaliza calificările a 

fost considerată importantă. Sa considerat că finanțarea din partea guvernului a fost 

esențială pentru a ajunge la acești cursanți, deoarece mulți participanți la seminar nu au 

considerat angajatorii dispuși sau în măsură să-i finanțeze pe acești cursanți. De asemenea, 

a fost pusă o problemă angajatorilor care trimit angajații la cursuri, de exemplu cum ar fi 
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uceniciile, pe baza formalizării competențelor existente, în loc să dezvolte noi competențe. 

Aceasta a fost o preocupare a unui număr de participanți.  

Puncter cheie 

The Puncte cheie coming out of the discussion were: 

 Este nevoie să se discute ce se înțelege prin aptitudinile de bază și competențele de 

bază legate de muncă - ar trebui să se adopte o concepție mai largă de "abilități de 

viață", inclusiv capacitățile digitale, de sănătate și de altă natură, sau ar trebui să fie 

delimitate în sensul includerii pregătire profesională de bază? 

 Extinderea definiției competențelor de bază pentru a include comunicarea orală și 

abilitățile digitale se angajează mai eficient cu nevoile angajatorului. Într-un studiu 

recent realizat de angajatori, efectuat în cadrul reformei competențelor funcționale în 

engleză și matematică din Anglia, angajatorii au acordat o importanță considerabilă 

pentru abilitățile de vorbire și de ascultare. 

 Ar trebui luat în considerare Contextul social la discutarea "indicatorilor de succes’. 

 Trebuie luată în considerare posibilitatea redenumirii "Indicatorilor de succes" ai IO1 

pentru a reflecta utilizarea acestora ca descriptori sistemici. 

 Trebuie luată în considerare includerea vocii cursantului în "indicatorii de succes. 

 Utilizarea de platforme digitale netradiționale (de exemplu, Facebook) ca platformă de 

învățare este un bun exemplu de angajare a cursanților adulți în educație.  

Constatări și impact Seminar 1 

Toți cei care au participat la seminar au descoperit că seminarul este foarte util sau foarte 

util, mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că este foarte util. La întrebarea ce 

parte a seminarului au găsit cele mai utile, majoritatea și-a concentrat răspunsul asupra 

prezentării Norvegiei. Audierea de la colegii norvegieni cu privire la modelul lor de livrare a 

fost considerată deosebit de utilă pentru prezentarea furnizorului. 

Practica audierii a fost utilă. Înțelegerea modului în care competențele de bază legate de 

muncă sunt furnizate în Norvegia și de a învăța din acestea. "Chestionar participant 

"Discuția după prezentarea din Norvegia a oferit o mulțime de lucruri la care să ne gândim." 

Chestionar participant 
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Doi participanți au considerat că seminarul ar fi putut fi mai util prin includerea mai multor 

informații în contextul în care a avut loc cursul de formare în prezentarea Norvegiei și a mai 

multor informații despre modul în care furnizorii din Norvegia evaluează impactul activității 

lor. 

"Mai multe despre contextul formării în sine: rolul angajatorului, pre-formarea și susținerea 

șomerilor" Chestionar participant 

După seminar, toți respondenții s-au simțit mai informați în ceea ce privește politica privind 

competențele de bază legate de muncă, jumătate raportează că au fost mai bine informați cu 

o "sumă echitabilă", iar alți trei respondenți au declarat că sunt mult mai informați despre 

politică. 

Majoritatea respondenților au considerat că aceștia au fost "mai echitabili" mai bine informați 

cu privire la diferitele modalități de a furniza Competențe de bază legate de muncă, doi 

respondenți simțindu-se "puțin" mai informați, iar doi respondenți se simt "mult mai informați". 

Majoritatea au simțit-o ca fiind "echitabilă" sau ca o mai multă informare despre practicile de 

bază în materie de competențe legate de locul de muncă din Europa la sfârșitul seminarului. 

"În general, un eveniment util și informativ care, sperăm, va contribui la schimbul util de 

informații și formularea politicilor." Chestionar participant 

Privind spre viitor, mulți dintre participanți au dorit să găsească mai multe informații și 

exemple de modele de furnizare a competențelor de bază legate de muncă. Doi dintre 

respondenți urmăreau să difuzeze ceea ce au învățat pe parcursul seminarului în întreaga 

organizație și să formuleze o politică care să contribuie la dezvoltarea abordării lor în ceea 

ce privește competențele de bază legate de muncă. Unul a avut în vedere căutarea unor 

modalități de a dezvolta modelul pentru contextul britanic. 

"[Planificarea] pentru a găsi alte exemple de modele de competențe legate de muncă. Pentru 

a fi considerat ca furnizor, lucrăm mai îndeaproape cu angajatorii locali și cu forța de muncă. 

"Chestionar participant 

"[Planificarea] să folosească informații pentru a răspunde la răspunsurile formulate de 

politica organizației noastre, în special la carierele IAG." Chestionar participant 

"Pentru a afla mai multe despre modul în care putem dezvolta acest lucru în Marea Britanie." 

Chestionar participant 
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Atunci când au fost întrebați ce provocări au prevăzut în implementarea acestor schimbări, 

participanții au subliniat necesitatea de a contextualiza și de a încorpora politica de 

competențe de bază legată de muncă în cadrul culturii patronale și în contextul legislativ mai 

larg. Angajarea angajatorilor a fost, de asemenea, considerată o provocare potențială pentru 

implementarea politicii de bază în domeniul competențelor legate de muncă în contextul 

Regatului Unit. 

Seminar 2, 3 Noiembrie 2016 

Al doilea seminar a constituit unul dintre atelierele oferite ca parte a conferinței anuale de 

engleză, matematică și ESOL a Institutului de învățământ și muncă. Atelierul a fost intitulat 

"Locul de muncă și competențele de bază : oportunități pentru alfabetizarea adulților" și a 

participat bine. Deoarece conferința s-a concentrat pe engleză, matematică și ESOL, în 

cadrul atelierului a fost prezentată o mulțime de expertiză, care a permis o discuție 

aprofundată a provocărilor care oferă Competențe de bază legate de muncă. Atelierul s-a 

desfășurat o oră și jumătate. 

Despre participanți 

La seminar au participat 25 de participanți dintr-o serie de organizații, inclusiv: departamente 

guvernamentale, organizații din sectorul terț, organizații de învățare comunitară pentru adulți, 

angajatori și organizații de acordare a premiilor. 

Au participat din mai multe motive. Ca și în cazul primului seminar, jumătate au vrut să 

obțină o mai mare cunoaștere și înțelegere în ceea ce privește furnizarea de competențe de 

bază la locul de muncă. Cinci au venit să discute cu colegii și să obțină idei pentru integrarea 

competențelor de bază la locul de muncă, în special în căutarea unor sugestii practice. În 

plus, doi participanți au dorit să obțină o actualizare privind cercetarea, provocările și 

gândirea actuală din cadrul sectorului. 

"Am venit pentru o actualizare, sperând că unele bariere au fost depășite de când am lucrat 

pe teren." Chestionarul participant 

"[Am venit pentru o imagine de ansamblu asupra climei și a gândirii actuale a chestionarelor 

legate de alfabetizare și calcul primar legate de muncă" Chestionarul participantului 

Din cele douăzeci de răspunsuri primite, jumătate au fost  doar despre competențele de bază 

legate de muncă, încă nouă au știut o destul de mult, și o singură persoană care știe o foarte 

mult, înainte de a lua parte la atelier. 

Seminar 
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Seminarul a fost condus în colaborare de către Alex Stevenson, șef de limbă 

engleză, matematică și ESOL la L & W și dr. Sam Duncan, lector în domeniul 

educației adulților și al literațiilor la Institutul de Educație UCL. Sesiunea a analizat 

relația dintre locul de muncă și alfabetizarea în rândul adulților, precum și schimbările 

în contextul politicii și evoluția cercetării în acest domeniu. Seminarul a fost prezentat 

printr-o prezentare, cu timp de discuții pe parcursul sesiunii. 

Seminarul a început cu o serie de declarații, prin care participanții au răspuns în 

acord sau în dezacord. Această discuție a stimulat, în care mai mulți participanți 

subliniază faptul că există bariere reale pentru persoanele care încearcă să acceseze 

alfabetizarea și furnizarea de matematică la locul de muncă. Aceste bariere includ: 

lipsa înțelegerii din partea angajatorilor în ceea ce privește identificarea persoanelor 

cu nivel scăzut de alfabetizare și calcul primar, angajatorii mici care nu își pot permite 

să elibereze persoane să participe la programele de învățare, iar persoanele fizice nu 

doresc să recunoască abilități scăzute de alfabetizare sau de matematică. 

"Noi livram o mulțime la NHS, ei sunt proactivi în jurul dezvoltării abilităților 

funcționale [alfabetizare și cursuri de calcul primare] la locul de muncă, dar 

angajatorii mai mici se luptă pentru că nu pot elibera oameni. Trebuie să fim mai buni 

în ceea ce privește livrarea către participanții angajatorilor mai mici. 

"Nimeni nu dorește să se ocupe de ea (având nevoie de alfabetizare sau calcul 

primar). Oamenii nu doresc să o facă în afara timpului de lucru, iar angajatorii nu-și 

pot permite să-i elibereze pe oameni să o facă. "Participant. 

Seminarul a analizat atitudinea angajatorului față de furnizarea de învățare la locul 

de muncă. Acesta a subliniat faptul că angajatorii doresc ca aptitudinile de bază să 

fie relevante doar pentru rolul individului la locul de muncă. Angajații lor, pe de altă 

parte, nu vor să se concentreze doar pe muncă. Învățătorii doreau un curriculum mixt 

pentru a-și satisface celelalte nevoi în afara muncii. Acest lucru face dificilă 

furnizarea unui curs interesant pentru cursanți, dar care să răspundă nevoilor 

angajatorului. Au fost discutate provocări în legătură cu angajatorii mici care au un 

buget de pregătire sau timpul necesar pentru a permite angajaților să participe la 

furnizarea de competențe de bază. 
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Dr. Sam Duncan a prezentat cercetarea efectuată de Institutul de Educație, în numele 

Departamentului pentru Afaceri, Inovare și Abilități. Rezultatele cercetării au inclus relația 

dintre alfabetizare și locul de muncă și au concluzionat că este una complexă. Ei au 

descoperit că mulți angajatori nu au avut un puternic simț al cerințelor de limba engleză și de 

matematică pentru diferite roluri. Ca rezultat, mulți angajatori nu credeau că există un decalaj 

în ceea ce privește competențele de literație, însă, atunci când au fost discutate în detaliu, 

acest lucru a evidențiat faptul că decalajele privind competențele de literație au fost 

identificate ca fiind un tip diferit de diferențe de competențe. De exemplu, o problemă de 

abilități de literație ar putea fi considerată o problemă scrisă de către un angajator. 

Din cercetare, a devenit evident faptul că abilitățile orale au fost cele mai apreciate de către 

angajatori. Acest lucru nu este acoperit, de obicei, în furnizarea de competențe de bază 

normale. Acest punct a fost semnalat și în primul seminar, în care s-a subliniat că abilitățile 

orale ar putea fi incluse în oferirea de competențe de bază pentru a răspunde nevoilor 

angajatorului. 

Importanța terminologiei a fost discutată în timpul sesiunii. În special în ceea ce privește 

modul în care furnizorii și angajatorii comunică și furnizorii de limbă folosesc atunci când se 

angajează. Un participant a subliniat că acest lucru nu este un fenomen nou. Constatând că 

cercetarea anterioară a constatat, de asemenea, că, venind la problemele dintr-un unghi 

diferit, mai degrabă decât un unghi de alfabetizare, rezultatele pot fi mai pozitive. 

"Acum zece ani, concluziile au fost foarte asemănătoare în proiectul meu privind Competențe 

de bază - în munca slab calificată,... am aflat că s-au apropiat de el, deoarece unghiul de 

alfabetizare nu era util, dar era mai productiv dacă angajatorii erau încurajați să vină la 

folosind propriile sisteme. "Participant 

Un alt participant, reprezentând un angajator, a subliniat, de asemenea, că, atunci când un 

angajator se uită la furnizarea de competențe la locul de muncă, era dificil să angajeze 

furnizorii de cursuri de formare. Ei au descoperit că atunci când încercau să discute despre 

furnizarea de cursuri discrete pentru angajați, a fost dificil să se creeze dispoziții care să 

răspundă nevoilor lor. Ei au considerat că un rol de "manager de relații" în cadrul colegiului 

FE sau al furnizorului de formare locală poate încuraja angajatorii să aibă în vedere 

posibilitatea de a avea competențe la locul de muncă, facilitând comunicarea cerințelor 

angajatorului și coordonarea livrării. 

Un punct interesant menționat în cadrul atelierului a fost legat de impactul pe care politica 

guvernului a avut-o asupra uceniciei în ceea ce privește furnizarea de competențe de bază la 

locul de muncă. Preocuparea cu privire la modul în care abilitățile funcționale englezești și 
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matematice sunt incluse în toate cursurile de ucenicie sunt obligatorii înseamnă că acei 

ucenici care au cele mai multe nevoi de competențe ar putea să nu-și termine ucenicia, 

deoarece ar putea să nu reușească să finalizeze calificarea în orele de studiu ghidate. Acest 

lucru pune ucenicii într-o poziție vulnerabilă față de angajator, deoarece angajarea lor poate 

fi condiționată de finalizarea programului de ucenicizare în intervalul de timp stabilit. 

Spre sfârșitul sesiunii a avut loc o discuție despre indicatorii de succes Consolidarea 

Competențelor de bază. S-au observat câteva puncte de dezvoltare: în primul rând, 

importanța faptului că sprijinirea sistemelor de consiliere și orientare a fost incluzând 

studenții cu dizabilități și nevoi suplimentare. Indicatorii de succes și foaia de curs trebuie să 

includă un limbaj specific celor care au nevoi suplimentare, astfel încât nimeni nu este exclus 

de la furnizarea de competențe de bază. În al doilea rând, a fost important să se asigure că 

indicatorii de succes nu erau prea prescriptivi. Preocuparea a fost ridicată de participanți, 

conform căreia indicatorii, așa cum sunt, ar putea să înăbușe dezvoltarea inovării și a 

dezvoltării radicale. În cele din urmă, s-a considerat că locul de muncă ar trebui să fie mai 

integrat în furnizarea de competențe de bază 

Puncte cheie: 

- Angajatorii consideră că este dificil să se identifice diferențele de competențe. 

- Terminologia folosită de furnizorii de educație pentru adulți poate fi o barieră la 

angajare. 

- Relațiile dintre furnizori și angajatori ar trebui să se axeze pe nevoile angajatorilor, 

precum și pe nevoile cursanților. 

- Sustinerea sistemelor de consiliere si orientare trebuie sa includa cursanții cu nevoi si 

dizabilități suplimentare. 

- Indicatorii de succes sunt destul de prescriptivi și trebuie să permită o mai mare 

flexibilitate. 

Constatări și impact: Seminar 2 

Toți participanții, cu excepția unuia dintre participanți, au găsit atelierul "foarte util" sau 

"destul de util". Majoritatea a constatat că partea cea mai utilă a atelierului a fost discuțiile și 

ascultarea unor opinii diferite atât de la furnizori, cât și de la angajatori. Au fost binevenite, în 

special, discuțiile în legătură cu relațiile cu angajatorii și cercetarea în acest domeniu. 

"Partea cea mai utilă a fost ascultarea colegilor și a altor participanți cu privire la propriul lor 

chestionar de participare 
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"Discuția prin bariere în ceea ce privește colaborarea cu angajatorii a fost într-adevăr utilă" 

Chestionarul participantului 

Când au fost întrebați ce au simțit participanții din cadrul atelierului, toți au spus că ar fi 

preferat mai mult timp pentru atelier. Mai mult timp pentru discuții cu alți participanți. 

- Poate că e ceva mai mult timp pentru discuțiile de grup mic. Chestionarul participantului 

"Mai mult timp, mai multă dezbatere: din nefericire a fost tăiat din cauza perioadelor de timp 

relativ scurte." Chestionar participant 

La sfârșitul workshop-ului, 12 participanți au raportat o ca sunt mai bine informați cu privire la 

competențele de bază legate de muncă, 5 persoane au raportat ca erau mai informate. Cu 

toate acestea, 3 persoane s-au simțit doar "puțin" mai informați, în timp ce alții nu s-au simțit 

mai informați după ce au terminat atelierul. 

În mod similar, 13 participanți au raportat că s-au simțit mai bine informați cu privire la 

abordările de a oferi Competențe de bază legate de muncă, 2 persoane s-au considerat 

"mult mai" informate. Din nou, unul nu s-a simțit mai informat cu privire la abordările privind 

furnizarea de competențe de bază legate de muncă. Ambele răspunsuri spunând că nu s-au 

simțit mai informați ar putea fi o reflecție asupra nivelului de expertiză prezent la atelier. 

Mulți participanți aveau planuri pe care urmăreau să le discute după atelier. Mulți se gândeau 

să exploreze diferite modalități de angajare și gestionare a relațiilor cu angajatorii. În special, 

participanții au căutat să se gândească la conceperea mai multor oferte personalizate și să 

ia în considerare modalități de a ajuta angajatorii să identifice lacunele în materie de 

competențe. Alții au avut în vedere modalități de a promova învățarea informală la locul de 

muncă. 

"Gestionarea relațiilor cu angajatorii pentru a îi ajuta să identifice și să abordeze lipsurile de 

competențe" Chestionar participant 

"Discutați diferite modele - nu doar matematică generică și limbă engleză, ci și Competențe 

de bază și personalizate discrete la locul de muncă." Chestionarul participant 

"Contactați angajatorii locali și începeți să vă implicați mai mult." Chestionar participant 

Principala provocare identificată de participanți pentru realizarea planurilor lor a fost 

considerată finanțarea. Alte provocări considerau că au fost necesare mai mult timp, sprijin 

din partea echipelor de conducere și posibilitatea de a fi flexibili în abordarea aptitudinilor. 

Alte comentarii de la atelier au inclus: 
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"Mulțumesc pentru un atelier foarte stimulativ! "Chestionar participant 

"Bine planificat, programat și stimulant, mulțumesc." Chestionar participant 

 Concluzie 

Proiectul de Consolidare a competențelor de bază vizează îmbunătățirea accesibilității 

oportunităților de învățare pentru adulți prin promovarea bunelor practici în aptitudinile de 

bază în muncă și la locul de muncă. 

Acest raport s-a bazat pe două seminarii privind competențele de bază legate de muncă 

pentru proiectul IO3 al Consolidării a competențelor de bază. Scopul seminariilor din Anglia a 

fost acela de a informa participanții cu privire la politicile și cercetările actuale privind 

aptitudinile de bază legate de muncă, de a oferi exemple de modele de difuzare și de a 

promova discuțiile cu privire la competențele de bază legate de muncă. 

Primul seminar a constat din două prezentări urmate de o sesiune de întrebări, răspunsuri și 

de discuții. Prima prezentare se referea la actualul mediu de cercetare și politici din Marea 

Britanie și Europa. Cea de-a doua prezentare a oferit un studiu de caz din partea Norvegiei 

privind furnizarea de competențe de bază legate de muncă adulților prin învățarea mixtă. 

Ambele au generat discuții profunde în jurul definirii competențelor de bază legate de locul 

de muncă, a indicatorilor de succes și a implicării cursanților și angajatorilor 

În primul seminar, mulți participanți au descoperit exemplul practic din Norvegia ca fiind 

foarte util. Exemplul practicilor de Competențe de bază legate de locul de muncă a generat o 

mulțime de întrebări și discuții, căutând să afle mai multe despre alte modele de livrare. Mulți 

considerau că seminarul ar fi putut beneficia de mai mult timp pentru sesiunea de întrebări și 

răspunsuri cu colegii din Norvegia. 

Al doilea seminar a constat într-o prezentare, cu ocazii de discuție și colaborare din partea 

participanților. Au fost multe discuții despre angajare, angajatori, despre obstacolele în calea 

educației și a competențelor de bază, precum și despre oportunitățile pe care le oferă 

furnizorilor. Principalele puncte de discuție au fost: îmbunătățirea managementului relațiilor 

dintre furnizori și angajatori, includerea competențelor orale în cadrul competențelor de bază 

și înțelegerea de către angajatori a competențelor necesare angajaților. 

În cadrul acestui seminar, participanții au găsit discuția cu alți participanți, în special cu 

angajatorii prezenți, foarte folositori. Mulți participanți au raportat că ar fi preferat mai mult 

timp pentru aceste discuții. 

În ansamblu, majoritatea a fost mai informată din cauza participării la seminarii și a beneficiat 

de dezbateri referitoare la formarea competențelor de bază legate de muncă. Au avut loc 
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discuții la ambele seminarii în legătură cu includerea unor competențe diferite în cadrul 

competențelor de bază legate de muncă în Marea Britanie și a modului în care furnizorii ar 

putea să le încorporeze pentru a răspunde mai bine nevoilor angajatorului. Până în prezent, 

ambele seminarii au generat o mulțime de discuții despre abordări diferite ale aptitudinilor de 

bază legate de muncă. Mai mulți participanți s-au retras din seminarii, pentru a disemina 

ceea ce au învățat în cadrul seminariilor în cadrul organizațiilor lor, cu speranța că aceștia 

pot oferi mai eficient Competențe de bază legate de muncă studenților mai eficient. Mulți 

participanți se gândeau la modalități de a construi relații și de a lucra în colaborare cu 

angajatorii, pentru a-și satisface în viitor necesitățile privind competențele. 


