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Cuvinte cheie: 
Rezultatele sondajului             Armonizare ECVET cu WBL (Învățare la locul de muncă)             Gamifi care 

PARTENERII NOȘTRI

Pe parcursul ultimelor luni, am lucrat la dezvoltarea unui pachet de formare profesională la locul de muncă 
pentru mentorii din cadrul companiilor, pentru a optimiza capacitatea acestora de a se adapta din punct de vedere 
tehnic la mediul în continuă schimbare din sectorul industrial.

Am efectuat un sondaj care cuprinde trei grupuri țintă diferite: mentori din cadrul companiilor, elevi afl ați 
în programe WBL și părți interesate din patru țări: Ungaria, Grecia, România și Slovacia. Am obținut  în total 243 
de chestionare de la 39 de mentori, 167 de elevi și 37 de părți interesate. Ulterior am realizat interviuri de grup cu 
mentorii, elevii și părțile interesate.

În opinia respondenților:

Rolurile mentorilor sunt:
Să arate, să demonstreze și să explice ucenicilor ac  vitatea 
Să urmărească, să ghideze și să corecteze munca ucenicilor
Să acționeze ca mediator între școală și companie

Abilitățile mentorilor sunt:
Dorința de a-și împărtăși cunoș  nțele și experiența
Abilitatea de a explica și de a repeta explicațiile dacă este necesar
Capacitatea de a supraveghea ucenicii, de a le urmări munca și de a corecta cu 
blândețe greșelile

Competențele mentorilor sunt:
Cunoș  nțe profesionale de specialitate
Abilități de comunicare interpersonală
Integritate, prudență și empa  e
Răbdare și capacitatea de a oferi feedback
Răbdare și rezistență la stres
Spirit de conducere

În cadrul programelor WBL, școala și compania trebuie să stabilească o agendă comună și să convină asupra 
conținuturilor (un set de teme principale și cunoștințe specifi ce) de care au nevoie studenții pentru un stagiu de 
practică reușit. Principalele îmbunătățiri ale programului sugerate de respondenți includ nevoia transferului de 
cunoștințe care pot fi  utilizate în activitatea reală de muncă, necesitatea de a arăta elevilor unde și cum se vor dovedi 
utile cunoștințele teoretice în viața profesională.
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Strategiile recomandate pentru 
dezvoltarea programelor de mentorat 
sunt:

Utilizarea de mijloace tehnologice 
moderne (telefon mobil, internet), 
îmbunătățirea nivelului cunoștințelor 
teoretice și al curriculum-ului, predarea 
în școală a unor cunoștințe actualizate 
și utile pentru profesie, creșterea 
motivației studenților pentru profesia 
ce o vor urma, făcând-o mai atractivă, 
creșterea încrederii în sine a elevilor 
prin îmbunătățirea imaginii de sine, 
programe de formare profesională 

pentru mentori (pentru aprofundarea cunoștințelor pedagogice și metodologice, înțelegerea caracteristicilor / 
așteptărilor generațiilor Y și Z), selectarea elevilor care sunt potriviți pentru profesie.

Mentorii trebuie să asigure instruirea bazată pe experiență practică cu ajutorul tehnologiei moderne, să dispună 
de abilități de motivare pentru a face elevii să iubească profesia, să ofere informații și cunoștințe actualizate prin 
mijloace tehnologice moderne, să comunice cu ușurință și să găsească o voce comună cu elevii, să colaboreze cu 
profesorii dacă este necesar, să fi e familiari cu caracteristicile generațiilor Y și Z pentru a le putea gestiona efi cient, 
să dețină cunoștințe pedagogice de bază, să ofere studenților o viziune și încredere în profesie, să manifeste 
empatie pentru problemele personale ale elevilor (difi cultăți familiale sau fi nanciare), să fi e răbdători și fl exibili, să 
fi e consecvenți, să se impună prin exemplul personal și să ofere respect.

Unul dintre rezultatele proiectului DEMETRA este armonizarea învățării la locul de muncă (WBL) cu sistemul 
european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET), în vederea elaborării de materiale de 
formare profesională adecvate. În acest sens, Idec a organizat deja un curs ECVET pentru membrii consorțiului 
pentru a fi  implementat în propriile țări.

Astfel, în cadrul Reuniunii Comune a Membrilor din iulie, organizată de Idec SA, am analizat contextul social 
pentru educație și formare profesională (VET), modul în care piața muncii în continuă evoluție infl uențează metodele 
de instruire, am analizat caracterul perimat și neconcordanța competențelor și am încercat să găsim metode pentru 
îmbunătățirea experienței de muncă a profesorilor VET. Am efectuat un brainstorming pentru a  defi ni, descrie și 
evalua rezultatele învățării în cadrul WBL, precum și procesele pedagogice asociate rezultatelor învățării. 

Întâlniri de proiect:
• Cea de-a doua întâlnire transnațională a avut loc în Cluj-Napoca (România), în perioada 23-24 aprilie 2018.
• Prima reuniune comună a membrilor s-a desfășurat în Pireu (Grecia), în perioada 27-29 iunie 2018.
• Cea de-a doua întâlnire transnațională a avut loc în Bratislava (Slovacia), în perioada 9-10 octombrie 2018.

Pentru detalii suplimentare privind proiectul nostru, vă invităm să vizitați site-ul web: 
www.demetraproject.eu 

sau pagina de FB: 
https://www.facebook.com/demetra.project

sau să contactați partenerul dvs. local:

Andrea Kövesd TREBAG andrea.kovesd@trebag.hu

Lilla Udvarosné Hajdár PEMU lilla.hajdar@pemu.hu

Veronika Doležalová A-OMEGA project@a-omega.sk

Alin Zapartan ENERGOM alin.zapartan@energom.ro

Ana Pantea BBU anapantea@yahoo.com

Grigoris Chatziantoniou IDEC grigoris@idec.gr

Gábor Farkass MMSZ farkassg@huplast.hu


