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Introducere 

Informații despre proiect 

Proiectul european STRAIGHTEN BASIC SKILLS oferă o perspectivă 

multiplă pentru o strategie suficient de cuprinzătoare pentru a 

promova în mod eficient instruirea competentelor /abilităților de bază 

pentru adulți. Șapte organizații din următoarele tari: Franța, 

Germania, Austria, Norvegia, Marea Britanie și România s-au întâlnit 

pentru ca sunt convinse că numai prin interacțiunea anumitor 

elemente esențiale sau factori de succes, precum cadrul juridic, 

acordurile de informare și finanțare sau activitățile desfășurate în 

calitate de organism intermediar vor conduce la îmbunătățiri reale in 

dezvoltarea de abilitați de baza in atingerea de scopuri profesionale. 

În cadrul proiectului, se elaborează un set de indicatori de succes 

bazați pe constatările înregistrate privind oportunitățile de învățare 

pentru adulți, în special pentru angajații cu nivel scăzut de calificare și 

șomeri, în vederea formării nevoilor de competențe de bază la locul 

de muncă existente în Austria, Franța, Germania, Norvegia, România 

și Marea Britanie. Numai luând în considerare multiple aspecte 

diferite ale trainingului se pot consolida deprinderi de bază pentru 

adulți in condiții de succes și durabilitate. Printre acestea se numără: 

mediile de succes, cadru legal, așa-numita " formare profesională 

vocaționala", acorduri colective de sprijin sau acorduri între partenerii 

sociali etc. 

 

 

Despre acest document 

Harta Europeana oferă informații practice privind punerea în aplicare 

a educației privind competențele/abilitățile de bază în țările europene. 

Pe o scară mai largă, urmărește creșterea participării la consultarea 

publică cu privire la aspectele legate de consolidarea competențelor 

de bază din câmpul muncii și participa la formarea angajaților sub-

calificați și a șomerilor adulți. 

Este construit in baza schimbului european, expertiza excelentă în 

domeniul educației a fiecărui partener al consorțiului, elaborarea 

studiilor de caz în țară și, în final, punerea în comun a rezultatelor 

pilot, vor demonstra în mod convingător cum ar putea fi consolidată și 

în alte țări europene educația de bază la locul de muncă.  

Indicatorii de succes 

Acest set de indicatori descriu in fapt factorii cheie ai elementelor 

sociale, economice și culturale care contribuie la succesul formării de 

abilități de bază la locul de muncă. Acestea sunt generate din 

resursele relevante, înregistrările strânse din cercetarea scrisă și din 

mai multe proiecte semnificative întreprinse în și în jurul rețelei 

europene de competențe  de bază European Basic Skills Network 
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În etapa de cercetare au fost identificați următorii factori care au o influență semnificativă asupra furnizării cu succes a pregătirii de competențe de 

bază la locul de muncă. În țările partenere s-au testat diferiți indicatori în cadrul cursurilor pilot desfășurate. Setul de indicatori de succes servește 

drept referință pentru orientarea care trebuie luată în considerare vis-à-vis de furnizorii și profesioniștii din domeniul VET, respectiv furnizorii de 

cursuri de formare a competențelor de bază. 

Figura 1 : Indicatorii de succes in trainingul competentelor de baza
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Trecerea in revista a politicilor naționale si practicilor de training 
specifice fiecărei tari  
 

Este necesar ca atât politicile naționale cat și practicile de formare sa fie legate între ele. Un cadru bine elaborat din punct de vedere politic are un 

impact pozitiv asupra recunoașterii și îmbunătățirii formării competențelor de bază, în timp ce acțiunile politice insuficiente sau incoerente pot 

submina efectul dorit. Termenul "politici naționale" se referă la diferiți factori care rezultă din acțiunile întreprinse de instituțiile politice. Aceasta ar 

putea include o regulă sau un cadru juridic specific, un sistem de finanțare, o nouă strategie de politică sau o campanie națională. De asemenea, 

practicile de instruire necesită un cadru bine elaborat, pornind de la finanțarea profesionalizării personalului de formare până la programe bine 

concepute, pentru a satisface nevoia atât a participanților, cât și a angajatorilor. 

În acest sens, compararea politicilor diferitelor țări poate funcționa ca o sursă utilă de informare și de învățare pentru actorii din domeniul educației 

de bază a competențelor. 

 

 

National Strategy 

for Literacy and 

Basic Education of 

Adults 

Programme 

structure, 

certification 
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Politici naționale si cadrul general 
Topic/ 

indicatori 
Austria Franța Germania Norvegia Romania Marea Britanie 

Finanțarea State federale 

Resurse 
suplimentare: Fondul 

social european 
/European Social 

Fund (ESF) 

La nivel regional; 
Organisme de 

colectare acreditate 
pentru formare 

(OPCA) 

Consiliul Regional 

Fondul social 
european 

Fără program de 
finanțare standard 

Fără program de 
finanțare standard 

Legea învățământului 
prevede că finanțarea 

învățării în rândul 
adulților se realizează 
prin finanțare privată și 

publică, pe baza 
parteneriatului public-
privat, prin finanțare și 
cofinanțare din partea 
angajatorilor, ONG-

urilor, a diferite granturi, 
conturi de învățare pe tot 

parcursul vieții, 
contribuții ale 
beneficiarilor. 

Prin intermediul 
Departamentului 
pentru Educație : 
Bugetul pentru 

Educația Adulților, 
Uceniciilor și 

Fondul de învățare 
al Uniunii /Adult 

Education Budget, 
Apprenticeship 
and the Union 
Learning Fund:  

Cadrul 
National  

Inițiativa austriacă 
pentru educația 

adulților /Austrian 
Initiative for Adult 

Education 

Orientări strategice în 
cadrul LLL: 2020 

Reforma de formare 
profesională franceză  
(2015) care stabilește 

contul de instruire 
personală (CPF) 

Legea privind 
formarea 

profesională, 
ocuparea forței de 

muncă și 
democratizarea 

socială  

Lipsa unui cadru 
juridic național pentru 

educația adulților 

 

Nu există o legislație 
națională sau alte 

reglementări legale 
privind formarea de 
competențe de bază 

la locul de muncă 

 

Drepturile adulților la 
educație formală  

Cartea albă privind 
învățarea și 

excluderea pe 
parcursul vieții / White 

Paper on Lifelong 
Learning and 

Exclusion 

Legea educației pentru 
"Învățarea pe tot 
parcursul vieții"- 

“Lifelong Learning”  

Există un drept 
statutar pentru 

învățarea(gratuită)  
integrală a limbii 

engleze și a 
matematicii până 

la nivelul 2 în 
cadrul calificărilor 

naționale. 
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Strategia 
națională 
pentru 
alfabetizarea 
și educația 
de bază a 
adulților 

Inițiativa "Educației de 
bază" (BHW NÖ) - 
Asociația Austria 
pentru Educație - 

“Basic education in 
lower Austria”; 

Planul de calificare 
Viena 2020  

 

Agence Nationale de 
Lutte Contre 

l’Illettrisme (ANLCI – 
Agenția Națională 

pentru Combaterea 
Analfabetismului 

 

Profesionalizarea 
formatorilor și a 

echipelor pedagogice 
prin instruiri specifice 

 

Strategia națională 
pentru alfabetizarea și 
abilitățile de bază ale 

adulților 

(2012-2016) 

 

Deceniu pentru 
alfabetizare 

(2016-2026) 

 

Programul norvegian 
standard pentru 

deprinderile de bază 
(BCWL) 

Kompetanse Norge 
(VOX) 

Profesionalizarea 
formatorilor 

Strategia pentru 
educație și formare 

profesională în România 
pentru perioada 2014-

2020 "(în curs de 
elaborare) 

Strategia națională 
privind 

competențele a 
încetat în 2010. O 
serie de politici în 
domeniul învățării 
și competențelor 

pentru adulți (19+) 
pun accentul pe 
engleza nivel de 
bază și pentru 
matematică, 

creând un mediu 
favorabil pentru 

furnizori și 
angajatori. 
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     Austria 
Cadrul general național  

În Austria, politicile naționale urmăresc în mod 

specific să permită persoanelor dezavantajate să 

își dezvolte și să își actualizeze competențele de 

bază. Prin urmare, cursurile de formare a 

competențelor de bază sunt disponibile gratuit și 

nu necesită cerințe formale. Cursurile sunt 

practice și au o structură flexibilă pentru a se 

potrivi nevoilor participanților. Există cursuri atât 

pentru șomeri, cât și pentru angajați. Abilitățile de 

bază includ alfabetizarea, îmbunătățirea 

înțelegerii lucrului cu numere și ICT. În plus, 

există cursuri specifice pentru emigranți / 

refugiați, care combină învățarea limbilor străine 

cu educația de bază. Datorită acestei varietăți de 

oferte de cursuri trebuie dezvoltate cu precădere 

pentru a răspunde efectiv nevoilor diferitelor 

grupuri. Formarea profesională trebuie adaptată 

cerințelor companiilor și a angajaților. În plus, 

cunoașterea culturii popoarelor (adică înțelegerea 

culturii emigranților și a refugiaților), este de o 

importanță crucială pentru formatori astfel este 

necesar să ca aceștia sa cunoască bine situația 

celor dezavantajați. Cu toate astea, este 

necesara o mai buna conștientizare si înțelegere 

a problemei, adică de lipsurile pe care le au 

angajații in  domeniul competențelor de bază. 

Conștientizarea și incluziunea interculturală 

necesită completarea cu informații a lacunelor 

vis-à-vis de abilitățile lingvistice, culturale și 

sociale, rezultând intr-o abordare holistică a 

subiectului. 

     Franța 
O reformă in formarea profesionala 

vocaționala și responsabilitatea regională 

pentru formarea competențelor de bază 

Franța are un cadru național bine definit pentru 

VET și un sistem bine determinat pentru 

finanțare. Cu toate acestea, reforma educației 

profesionale din 2015 si nu vizează în mod 

specific formarea de competențe de bază. 

Punerea în aplicare a formării competențelor 

de bază este responsabilitatea regiunilor, 

deoarece acestea sunt finanțate la nivel local. 

În ultimii ani, cooperarea dintre stat, consiliile 

regionale și partenerii sociali a fost consolidată 

prin legislație. În plus, colaborarea dintre stat și 

administrația locală / comunitățile locale s-a 

îmbunătățit. 

Formarea competențelor de bază pentru 

angajați este adesea legată de formarea 

specifică in sectorul in care activează angajații 

(adică de curățare, industria alimentară). 

Aceasta înseamnă că trainingurile sunt 

adaptate pentru a-și perfecționa personalul 

profesional. În acest scop, profesioniștii din 

domeniul educației trebuie să fie instruiți pentru 

a furniza conținuturi legate de educația de 

bază a competențelor și pentru a răspunde 

nevoilor grupurilor țintă.     

 

 

 

Germania 
Nu există legi / legi naționale privind 

competențele de bază la locul de muncă 

Responsabilitatea pentru educație și formare 

profesională vocaționala avansată revine 

Statelor federale germane și nu este 

reglementată de legislația națională. Cu toate 

acestea, a existat o strategie națională urmată 

de o Decadă cu un punct de coordonare 

național. Sunt necesare acțiuni legislative 

pentru a dezvolta o infrastructură adecvată și 

oportunități de susținere sustenabilă pentru 

finanțarea publică. În prezent, pe lângă 

campaniile naționale, nu există o schemă 

națională uniformă de finanțare. În următorii 

zece ani, vor fi încurajate un număr mare de 

măsuri cu o finanțare de până la 180 de 

milioane de euro. 

Este evident că există un decalaj între inițiative 

și politica națională. În acest sens, lipsa 

profesionalizării pentru formatorii de 

competențe de bază. Profesia este 

subevaluată și caracterizată de condiții de 

muncă precare. 
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  Norvegia  
Expertiză pe termen lung referitoare la 

educarea competențelor de bază 
Norvegia are un program guvernamental instituit 

pentru educația de bază în competențe prin 

programul Norvegian standard pentru deprinderile 

de bază /Norwegian Basic Skills Work Life 

Programme (BCWL). Prin urmare, are o experiență 

îndelungata, împreună cu diverse instrumente și 

materiale legate de acest subiect. Printre acestea se 

număra "Obiectivele de Competență"(sunt exemple 

de programe curriculare locale în domeniul 

abilităților de bază pentru adulți). Aceste obiective, 

în colaborare cu "Profilele de bază ale 

competențelor profesionale", sunt instrumente 

menite să faciliteze realizarea unor cursuri de bază 

pentru întărirea competențelor, adaptate nevoilor 

fiecărui loc de muncă și individului care învață. Prin 

utilizarea acestor profiluri, angajatorii pot obține o 

imagine de ansamblu a competențelor care 

trebuiesc consolidate, iar lucrătorii își pot spori 

gradul de conștientizare cu privire la nevoia lor de 

formare continuă în materie de alfabetizare, in 

domeniul matematicii, comunicării orale și 

competențelor digitale. Deși acest sistem 

cuprinzător este o abordare promițătoare, trebuie 

cunoscut dacă angajatorii recunosc lipsa de 

competențe a angajaților, în special în ceea ce 

privește aptitudinile de bază și dacă angajații care 

nu au competențe de bază sunt încurajați să-și 

anunțe situația și să participe la instruirile 

respective. 

 

   Romania – 
Încercarea de a dezvolta o "cultură a 

învățării/educației" 

România are o lege națională care reglementează 

formarea competențelor de bază și finanțarea 

publică. Cu toate acestea, există un decalaj între 

realitate și lege. Chiar dacă angajatorii ar putea să 

finanțeze anumite cursuri de formare la locul de 

muncă, învățarea de bază a competențelor nu este 

recunoscută la nivel național ca fiind un domeniu 

prioritar de intervenție pentru angajații mai puțin 

calificați. Programul pentru a doua șansa, parte a 

sistemului școlar național, este destinat celor care 

nu au absolvit învățământul obligatoriu. Sprijinirea 

educației de bază este abordată și în Strategia de 

reducere a abandonului timpuriu in școli, dar, în 

afară de aceasta, nu există alte politici naționale 

care să sprijine dezvoltarea abilităților de bază 

pentru adulți. Totodată, există o lipsă generală de 

aptitudini de bază ale adulților. Nu există un actor 

principal care să ofere astfel de cursuri specifice. În 

acest sens, există o lipsă de instruire pentru 

profesionalizarea cadrelor didactice. Aceste evoluții 

sunt provocările cu care se confruntă sectorul VET 

din România. Este un obstacol în calea înființării 

unei "culturi a învățării", care va fi necesară pentru a 

atrage atenția asupra importanței aptitudinilor de 

bază la locul de muncă și pentru a încuraja 

angajatorii să folosească locul de muncă ca un 

cadru pentru a dezvolta noțiunile de bază ale 

angajaților.  

 MAREA BRITANIE  
Politica națională și formarea abilităților de 

bază în cadrul uceniciei 

In Marea Britanie, politicile sunt atribuite celor patru 

națiuni din Regatul Unit, ceea ce înseamnă că există 

diferențe de abordare în Anglia, Țara Galilor, Scoția 

și Irlanda de Nord. În Anglia există politici naționale 

și sisteme naționale finanțate care sprijină 

dezvoltarea competențelor de bază la locul de 

muncă. Reducerea cheltuielilor din sectorul public 

respectiv Adult Education Budget ( bugetul pentru 

educația adulților), a condus la reducerea resursele 

globale disponibile pentru formarea si trainingul 

adulților, iar o mare parte din finanțarea atribuita 

dezvoltării abilităților la locul de muncă, sunt acum 

direcționate prin noviciat. În consecință, este 

necesar să se acorde prioritate furnizării de 

competențe de bază și conștientizării importantei 

acestor cursuri în dezvoltarea profesională atât a 

formatorilor dar și furnizorilor de cursuri. Deoarece 

oferta de alfabetizare poate fi acordată și în cadrul 

unor cursuri specifice, ca și în abordarea 

norvegiană, este necesară creșterea gradului de 

conștientizare la nivelul angajatorilor cu privire la 

posibilele lacune la nivel de  aptitudini de bază. În 

acest scop, este important ca furnizorii și angajatorii 

VET să colaboreze pentru a realiza o abordare 

organizațională unitară 



 

8 
 
 

Aspecte educaționale  

 

Furnizarea de traininguri si cursuri educaționale cu referire la 

abilitățile de bază de la locul de muncă reprezintă o preocupare 

centrală a furnizorilor de astfel de instruiri și cursuri de formare 

profesională, cat și a actorilor din domeniu. Următoarele exemple 

descriu abordările educaționale înregistrate în țările partenere. Pentru 

implementarea formării abilităților de bază, următoarele aspecte sunt 

considerate ca fiind relevante: 

 

Grup Țintă: Șomeri, persoane dezavantajate 
(tineri) 

 

 Focus pentru dobândirea de abilități de bază și sociale 

 Sprijinirea integrării pe piața forței de muncă 

 Acces facil / prag scăzut / fără cerințe formale 

 Consolidarea abilităților de învățare, cum ar fi învățarea 

autonomă, învățarea propriu zisa etc. 

 Dimensiunea grupurilor - mici (10-12 participanți) 

 O îndrumare adecvată înainte de a intra în formare 

 Structura flexibilă a programului 

 Training individualizat + Dinamica grupului  

 Conținutul pentru grupul țintă este specific 

- Motivația pentru subiectele economice și tehnice (TIC) (adică 

pentru tineri, femeile dezavantajate și cei slab calificați) 

- Educația de bază a competențelor, combinată cu cursuri de 

limbă pentru emigranți 

 

Grup Ținta: Angajați 

 

 Cursuri de bază și de perfecționare profesională combinate cu 

alfabetizare, matematică și TIC 

 Accesul la întreprindere al formatorilor pentru a-și adapta 

cursul in funcție de nevoile companiei  

 Dimensiunea grupului - mic (10-12 participanți) 

 O combinație de cursuri la locul de muncă + în afara 

companiei + învățământ la distanță 

 Promovarea construirii de rețele de comunicare cu companiile 

și instituțiile precum si reprezentanții angajaților, angajatori și 

centrele de plasare a forței de muncă 

 Elaborarea de programe pentru companii și în colaborare cu 

angajatorii 

 Favorizarea schimbului de opinii, abordări și strategii dovedite 

ale diferitelor părți interesate 

 Instruirea angajaților pentru a funcționa ca mentori și consilieri 

educaționali 

 Cursuri si training din domeniul învățământului de bază cu 

obținerea de certificate oficiale 

 Ușor de accesat / abordare cu prag scăzut / fără cerințe de 

participare
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 Cadrul național 

 Exploatarea schemelor de finanțare 

 Instruirea profesioniștilor din domeniul 

educației 

 Concentrați-vă pe grupul țintă 

 Definirea de abilități de bază, respectiv de 

competențe 

 Instruirea se concentrează pe o structură 

flexibilă, practică și se raporteaza la nevoile 

individuale și la cerințele de pe pieța muncii 

 Documentarea competențelor și dezvoltarea 

formării 

 Colaborarea cu angajatorii 

 Implicarea părților interesate și crearea 

rețelelor 

 Certificare 

 

Concluzii cheie si factori de succes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii si 
recomandări 

Cadrul  național uniform 

Un factor de succes este considerat un cadru național uniform, 
deoarece atrage atenția publica pe tema educației competențelor de 
bază. Mai mult, asigură în mare parte finanțarea publică. Bineînțeles, 
reducerile bugetare descrise în cazul Marii Britanii reprezintă posibile 
obstacole, cu toate astea, un cadru național oferă oportunitatea 
inițiativelor necesare. În mod alternativ, pot fi inițiate campanii sau 
proiecte regionale pentru a crește gradul de conștientizare a 
subiectului și de a oferi ocazia de formare a comunității regionale. 
Desigur, atunci când există un cadru național sau proiecte naționale / 
regionale, este extrem de important să informăm publicul și să 
comunicăm pe larg aceste oportunități 

Finanțare / acces gratuit 

După cum este descris în paragraful precedent, finanțarea publică 
este un beneficiu pentru formarea competențelor de bază. 
Alfabetizarea, domeniul matematicii primare și, în același timp, 
abilitățile TIC sunt premise esențiale pentru participarea in cadrul 
societății și, prin urmare, educația abilităților de bază ar trebui să fie 
accesibilă oricărui membru al societății, indiferent de contextul, limba 
sau originea socială și economică. O exploatare inteligentă a 
structurilor de sprijin și de susținere existente ar putea fi o abordare 
pentru a primi finanțare din surse publice. Dacă nu există oportunități 
de finanțare disponibile sau acestea sunt  insuficiente la nivel 
național, fondurile europene reprezintă o alternativă. 
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In Franta, cadrul CLEA  reprezinta un certificate professional, aparut in 2016 

creat de Comitetul National Interprofesional pentru Plasarea Fortei de 

Munca si de Educatie/ Comité Paritaire Interprofessionnel National pour 

l’Emploi et la Formation (COPANEFin scopul de a evalua si imbunatati 

sansele de angajare si competentele de baza ale angajatilor. Acesta e un 

exemplu bun de finantare pe scara larga . https://www.certificat-clea.fr/ 

 Profesionalizarea specialiștilor în educație 

Atunci când educația de bază nu este bine stabilită sau este în 

desfășurare, personalul responsabil pentru implementarea cursurilor 

este specialistul din domeniu (pentru angajați) sau experți 

educaționali, cum ar fi psihologi, oameni de știință sau formatori. 

Lipsa de competențe de bază este un subiect sensibil, deoarece 

persoanele în cauză se simt stigmatizate și / sau trebuie să se ocupe 

de situații dificile, cum ar fi șomajul pe termen lung sau dezavantajele 

economice. Prin urmare, personalul care efectuează cursurile  trebuie 

să fie specializat si bine instruit în consiliere și coaching, precum și sa 

dețină cunoștințe metodologice și didactice pentru predarea cursurilor 

de formare a competențelor de bază. 

Focus pe grupurile țintă 

Un alt aspect important este focusul asupra grupurilor țintă. 
Programele specifice sunt adaptate publicului vizat, respective din 
rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cum ar fi 
tinerii (între 16 și 25 de ani) sau femeile. Dacă nu este posibil să 
existe un grup omogen, se recomandă acoperirea unei game largi de 
indicatori pentru a atinge cu succes obiectivele stabilite. 

Combinarea educației și profesionalizării 
competențelor de bază 

Obiectivul principal al programelor este acela de a permite oamenilor 

(tinerilor) să dezvolte nu numai competențele de bază, ci și abilitățile 

lor profesionale. În unele cazuri, aptitudinile sociale și abilitățile de 

învățare sunt predate ca aspecte in cadrul cursurilor, pentru a le 

permite participanților și pentru a le pregăti dezvoltarea si o atitudine 

pozitivă în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții. 

Un alt aspect pozitiv îl constituie legătura dintre formarea 

competențelor de bază și susținerea tranziției cu referire la ocuparea 

forței de muncă, adică prin colaborarea cu potențiali angajatori și prin 

intermediul stagii.  

În cele din urmă, pentru a avea succes, fiecare ofertă de cursuri de 

îmbunătățire a competentelor de bază ar trebui să aibă o valoare 

adăugată reală pe piața muncii, atât pentru muncitorii necalificați, cât 

și pentru cei șomeri. 

 

 

În timpul uneia dintre inițiativele proprii, Marea Britanie a preluat discuția 

privind indicatorii de succes definiți și provocările conexe:  

“S-a considerat că indicatorii aleși au fost cuprinzători, dar unii erau dificil de 

implementat la nivel de furnizor. S-a sugerat că clasificarea indicatorilor 

tematic ar putea contribui la implementare, deoarece furnizorii ar putea să se 

concentreze asupra indicatorilor relevanți pentru aceștia.” 

 

[Cite your source here.] 
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Definirea competentelor de baza 

Rezultatele activităților pilot arată că este important să se clarifice 

definiția competențelor de bază în discuția cu colegii, partenerii și 

clienții, precum și cu beneficiarii finali, cu scopul de a împărtăși 

aceeași viziune cu privire la scopul antrenamentului. 

Clarificarea termenului este, de asemenea, importantă pentru 

implementare, deoarece definiția și înțelegerea acestuia pot varia de 

la o țară la alta, dar și între actorii implicați, de exemplu oamenii de 

știință și angajatorii. 

Mai mult, trebuie să se discute dacă formarea de competențe de 

bază ar trebui să includă și alte aspecte ale dezvoltării competențelor, 

adică abilități referitoare la softuri, comunicare și abilități digitale 

specifice. 

Structura cursurilor de instruire/ training 

Formarea competențelor de bază trebuie să fie asigurate facil. 

Aceasta înseamnă că ar trebui să fie ușor de atins, flexibil în structura 

lor, adică pentru oamenii care lucrează sau pentru persoanele care 

au responsabilități de îngrijire, dar sa ofere și un acces fără cerințe și 

birocrație. Cursul în sine ar trebui conceput într-un mod care să 

răspundă nevoilor grupului țintă și sa fie orientat practice. 

 

 

 

Includerea părților interesate 

Colaborarea cu părțile interesate, precum și stabilirea de rețele 

necesită o atenție continuă asupra relațiilor, dar și timp pentru a le 

dezvolta. Un punct de plecare poate fi identificarea și contactarea 

instituțiilor cu experiență în domeniu. 

 ABORDARI RECOMANDATE 

 IDENTIFICAREA CONCEPTELOR EDUCATIONALE ORIENTATE 

TEMATIC  

 STRANGEREA SI INREGISTRAREA REZULTATELOR DIFERITELOR 

CURSURI DE FORMARE ORIENTATE TEMATIC SI ADAPTAREA LA 

GRUPUL TINTA 

 INVATAREA COMBINATA 

 SCENARII PRIVIND INTEGRAREA INVATARII LA LOCUL DE MUNCA 

 CONSIDERATII PRIVIND DEZVOLTAREA LA LOCUL DE MUNCA 

 SPRIJIN INDIVIDUAL SUPPORT SI URMARIREA FEEDBACKULUI 

INAINTE, IN TIMPUL SI DUPA CURS 

 INTEGRAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE  

 TRAINING SI COACHING CARE INTEGREAZA CUNOSTINTE DESPRE 

CONTEXTUL PRESOANELOR DIN GRUPUL TINTA SI CARE 

INTALNESTE NEVOILE ACESTORA 

 DOCUMENTAREA COMPETENELOR CE VOR FI FOLOSITE LA 

EVALUARE  SI INTERN PENTRU “LECTII INVATATE” SI CONCLUZII 

ALE VIITORELOR INTIATIVE 
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De asemenea, relațiile cu instituții precum organizațiile salariaților sau 
centrele de ocupare a forței de muncă sunt utile pentru a sprijini 
dezvoltarea conceptelor de educație de bază și a conștientizării 
acestor aspect legate de muncă. Rezultatele activităților de cercetare, 
dar și pilot din țările partenere arată, de asemenea, că este 
importantă creșterea gradului de conștientizare din rândul 
angajatorilor, precum și abordarea unei politici de colaborare între 
organizațiile VET și angajatori. 

Certificarea formala 

Oferta unei certificări formale, și anume în legătură cu educația ulterioară 
în domeniul profesional. Poate fi un stimulent pentru ca persoanele 
implicate să participe la un curs care implică formarea competențelor de 
bază. Mai mult, îi întărește motivația și încrederea, sprijină îmbunătățirea 
situației profesionale și poate conduce la participarea în continuare la 
cursuri. 

 

 

 

 

În Norvegia, angajații din două mari companii din industria de panificație 

pot primi un certificat comercial la sfârșitul sesiunilor de formare. 

("Certificatul Drumul spre Comert / The Road to Trade Certificate”) 

 

 

În Franta participanții au subliniat faptul că aspectul cultural este de asemenea 
crucial:  

“Într-un anumit mod, îmbunătățirea formării abilităților de bază înseamnă 
schimbarea culturii, mentalității. Toți actorii relevanți ar trebui să fie convinși de 
beneficiul unei activități de colaborare, în special între angajatori și centrele de 
formare. O muncă de colaborare imensă este necesară pentru identificarea 
nevoilor, pentru orientarea corectă a oamenilor, pentru formarea profesională de 
înaltă calitate și pentru îmbunătățirea abilităților oamenilor.” 

 

[Cite your source here.] 
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Adresa Web:  

http://straightenbasicskills.weebly.com/  

  
 

Institut National de Formation et de 

Recherche sur l'Education 

Permanente (Franța) 

www.infrep.org  

Büro für berufliche Bildungsplanung, 

R. Klein & Partner GbR (Germania) 

 

www.bbb-dortmund.de 

BEST Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und Personaltraining 

(Austria) 

www.best.at 

 

 
 

National Learning and Work Institute 

(Anglia și Țara Galilor) 

www.learningandwork.org.uk 

Institutul Roman de Educație a 

Adulților (România) 

www.irea.ro  

Folkeuniversitetet (Norvegia) 

 

www.folkeuniversitetet.no  

http://straightenbasicskills.weebly.com/
http://www.infrep.org/
http://www.bbb-dortmund.de/
http://www.best.at/
http://www.learningandwork.org.uk/
http://www.irea.ro/
http://www.folkeuniversitetet.no/

