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1. INTRODUCERE

De câțiva ani, Comisia Europeană a urmărit nu numai obiectivul de creștere a ratei de mobilitate a tinerilor 
în VET (formare educațională și profesională), ci și stabilirea de strategii de comunicare pentru diferitele 
grupuri de părți interesate, cu accent pe punerea în aplicare și valoarea adaugată a instrumentelor de 
transparență (de exemplu, ECVET). Există acum mai multe instrumente și principii europene de 
transparență care sprijină mobilitatea și învățarea pe tot parcursul vieții și îmbunătățesc calitatea și 
eficiența educației și formării profesionale. Aceste obiective sunt incluse în obiectivele strategice pe 
termen lung ale politicilor UE privind educația și formarea "ET 2020".

Diversitatea sistemelor VET din Europa, care este o expresie a diferitelor culturi și tradiții ale diferitelor țări, 
face dificilă comparabilitatea ofertelor educaționale. Inițiativele de colaborare și cooperare între furnizorii 
de educație și formare profesională se pot confrunta cu mai multe obstacole și procesul încetinește în mod 
inutil. Din aceste motive, Comisia Europeană a încurajat dezvoltarea instrumentelor de transparență care 
să contribuie la îmbunătățirea înțelegerii sistemelor de educație și formare profesională în alte țări și, prin 
urmare, să stimuleze înțelegerea, mobilitatea și inovația transnațională. Un astfel de instrument este 
recomandarea ECVET, sistemul european de credite pentru educație și formare profesională, emis de 
Comisie și adoptat de Parlamentul European și de Consiliul in 2009.¹

Modelul VQTS este o abordare pentru îmbunătățirea transparenței și comparabilității programelor de 
formare oferite în diferite țări prin identificarea asemănărilor / diferențelor prin sarcinile principale de lucru 
ale unui anumit domeniu ocupațional. Proiectul Junior Job Coach a urmat abordarea VQTS și a dezvoltat 
un cadru de competență Junior Coach Competence. Această notă descrie modul în care Cadrul de 
Competență ar putea fi folosit ca punct de plecare pentru planificarea programelor de formare 
profesională și conducerea mobilităților ECVET.

2. MODELUL VQTS²

Compararea programelor de formare și înțelegerea calificărilor din sistemele VET din alte țări este una 
dintre principalele provocări ale implementării ECVET, deoarece există diferite abordări, concepte și tradiții 
naționale pentru proiectarea și descrierea calificărilor. Modelul VQTS este o abordare pentru a depăși o 
astfel de incomparabilitate a calificărilor și a programelor de formare din diferite țări, concentrându-se pe 
procesele de lucru (Luomi-Messerer 2009, p. 10-11).

Modelul a fost dezvoltat în cadrul proiectului european "VQTS" (Sistemul de transfer al calificărilor 
profesionale) și a fost dezvoltat în continuare în cadrul proiectului "VQTS II" pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții. Modelul VQTS presupune că, deși există diferențe în abordările naționale cu privire la 
modul în care este oferită și organizată formarea, este posibil să se identifice multe asemănări în sarcinile 
proceselor moderne de lucru.
De exemplu, diferite profesii din diferite țări tind să aplice materiale, tehnologii și procese similare. Astfel, 
cerințele ocupaționale sau sarcinile principale de lucru, inclusiv competențele profesionale sau 
profesionale necesare într-un domeniu ocupațional, sunt adesea mai ușor de comparat decât programele 
de formare din diferite țări pentru a atinge competențele necesare.
Prin urmare, "modelul VQTS oferă o" limbă comună pentru a descrie competențele și achiziția lor și oferă 
de asemenea o modalitate de a lega aceste descrieri de competențe de competențele dobândite în 
programele de formare "(ibid., P. 10-11). Modelul VQTS urmează o diferențiere "logică de dezvoltare" a unui 
profil de competență și poate astfel fi utilizat și pentru descrierea dobândirii competențelor. Elementele 
esențiale ale modelului VQTS sunt Cadrul de comptetențe și Profile de competențe.

1 Cf. ECVET Recommendation: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
2 For further information visit: http://www.vocationalqualification.net/vqts/.

CUM SĂ UTILIZAȚI CADRUL DE COMPETENȚE JUNIOR JOB COACH
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2.1.  Cadrul de competențe             

 Scopul principal al unui cadru de competențe este de a spori transparența competențelor și a calificărilor 
și, prin urmare, înțelegerea reciprocă între diferitele țări și diferitele contexte pentru compararea 
calificărilor unii cu alții. În Cadrul de Competență, rezultatele învățării legate de un domeniu ocupațional 
sunt prezentate într-un tabel. Axa verticală a Cadrului de Competență conține domeniile de competență, 
bazate pe diversele sarcini de bază ale domeniului profesional respectiv.
Axa orizontală prezintă pașii de dezvoltare a competențelor descrisi în rezultatele învățării, care indică 
progresul dezvoltării competențelor unui cursant într-un program de formare. Rezultatele învățării sunt 
descrise ca fiind competențe profesionale care furnizează informații despre sarcinile esențiale pe care o 
persoană le poate desfășura într-un anumit context de professional. (Luomi-Messerer 2009: 10f).
Atunci când se elaborează un cadru de competențe, ar trebui ținut cont de mai multe considerente: în 
primul rând, trebuie selectat domeniul ocupațional în care urmează a fi dezvoltat cadrul de competențe și 
trebuie să se decidă care profiluri profesionale vor fi incluse în cadru.

În al doilea rând, experții trebuie să fie implicați în procesul de dezvoltare: pe de o parte, experți capabili 
să ofere sprijin în aplicarea metodologiei VQTS și care, de preferință, dețin expertiză în domeniul 
ocupațional selectat, precum și practicieni din domeniul ocupațional selectat (locul de muncă și educație) 
și din diferite țări pentru identificarea zonelor de competență transnațională (procesele principale de lucru) 
și etapele de dezvoltare a competențelor (ibid p. 16).

În al treilea rând, ar trebui definite domeniile de competență ale respectivei profesii. Așa cum am 
menționat mai sus, baza pentru aceasta este că sarcinile principale de lucru sunt sarcini detaliate în 
contextul de lucru al unei persoane care lucrează în respectiva ocupație. În loc să utilizeze discipline din 
programele tradiționale bazate pe curricula, sarcinile principale de lucru ale domeniului ocupațional 
selectat ar trebui să fie derivate empiric din piața muncii (practica de lucru / locul de muncă).
Pe baza sarcinilor de lucru, se definește un număr variat de domenii de competență, în funcție de 
complexitatea și gama de activități sau de oportunități de angajare în cadrul domeniului ocupațional 
respectiv (ibid., P. 17).

În al patrulea rând, sunt descrise etapele de dezvoltare a competențelor pentru fiecare domeniu de 
competență. Etapele dezvoltării competențelor ilustrează procesul dezvoltare de la etapele de baza până 
la la cele mai avansate, în total, între două și șase etape succesive de dezvoltare a competențelor, ar trebui 
definite, în funcție de complexitatea domeniului de competență respectiv (ibid., 19ff).

Cadrul de Competență este un instrument flexibil, deoarece permite reacții la schimbări majore în 
domeniul ocupațional respectiv prin adăugarea, eliminarea sau restructurarea Cadrului de Competență. 
Trebuie considerat că titlurile domeniilor de competență ar trebui alese astfel încât să promoveze 
înțelegerea reciprocă și sunt de înțeles pentru experții care lucrează în domeniul ocupațional (ibid.).



2.2. Profile de competență

Prin utilizarea unui Cadru de Competență, Profilele de Competență pot fi utilizate pentru a descrie etapele 
de dezvoltare a competențelor care trebuie realizate prin intermediul unui program de formare sau a 
etapelor deja realizate de un cursant într-un program de formare. Aceste profiluri sunt formate din anumite 
părți ale cadrului și, în general, acoperă doar un spectru limitat de competențe descrise în cadrul de 
competență. Profilurile de competență sunt dezvoltate prin identificarea competențelor unui program sau 
a unei calificări specifice (profilul organizațional) sau prin reflectarea competențelor deja dobândite de o 
persoană în formare (Profil individual). Profilurile de competență se pot referi doar la competențele 
descrise în Cadrul de Competență (ibid. p. 44).                                

Dezvoltarea profilurilor de competență necesită o interpretare pe fundalul contextului specific de formare 
și de lucru. Întrebarea crucială pentru acest exercițiu este cât de bine poate fi o curriculă sau un plan de 
formare încadrat într-un Cadrul Competențe.  Deoarece competențele descrise în Cadrul de Competență 
sunt strâns legate de procesele de lucru și nu sunt în mod explicit legate de anumite subiecte ale unui 
curricule sau ale unui plan de formare, procesul de reprezentare este mai ușor în acele cazuri în care planul 
de învățământ sau planul de formare este dezvoltat și descris în o manieră bazată pe competențe sau 
învățare bazată pe rezultate.  

2.2.1. Profilul Organizațional 

Profilul organizațional reflectă lățimea și amploarea dezvoltării competențelor care pot fi obținute într-un 
program VET specific. Un profil organizațional reflectă amploarea dezvoltării competențelor oferite de un 
program de formare specific. Profilurile organizaționale se formează prin indicarea competențelor 
"relevante" ale programului de formare specific în Cadrul de Competență
În acest caz, "relevant" înseamnă că cursanții (participanții la un anumit program de formare) sunt pregătiți 
pentru a lucra în domeniile de competență respective și dezvoltă competențe în etapele respective de 
dezvoltare a competențelor.

De obicei, autoritățile responsabile pentru un program de formare dezvoltă profiluri organizaționale. Cei 
implicați în acest exercițiu ar trebui să aibă cunoștințe foarte bune despre planul de învățământ sau planul 
de formare, precum și despre sarcinile principale de lucru așteptate de la un absolvent al programului de 
formare respectiv.
Prin urmare, ar trebui să se includă persoanele implicate în procesul de formare (de exemplu, predarea și 
formarea personalului sau a persoanelor cu funcții similare), reprezentanți din piața muncii, absolvenți sau 
persoane în training.

2.2.2. Profilul individual

Folosirea unui profil organizațional ajută la identificarea competențelor dobândite până acum de un 
cursant într-un program de formare. Pentru a indica profilul individual în cadrul cadrului de competență, 
personalul didactic și de formare care este bine informat cu privire la procesul de dezvoltare a 
competențelor în timpul programului de formare ar trebui implicat. Profilul individual poate fi dezvoltat în 
orice moment în timpul instruirii; acest lucru ar putea fi combinat și cu finalul programului, atunci când se 
efectuează examinări, deoarece acest lucru ar putea fi util pentru evaluarea stadiului de dezvoltare a 
competențelor deja dobândit de un cursant. 
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3. CADRUL DE COMPETENȚE JUNIOR JOB COACH

JJC-ul este un student senior cu experienţă în domeniul educaţional şi profesional în lucru cu 
ucenicii 
JJC-ul  se concentrează pe interesele ucenicului în realizarea scopurilor lui/ei 
JJC-ul abordează situaţiile cu mintea deschisă şi privind din diferite unghiuri, dar întotdeauna 
pozitiv şi orientat spre dezvoltare 
JJC-ul oferă direcţii de conducere şi, de asemenea, stabileşte limitele
JJC-ul are un ochi format pentru factori contextuali şi se concentrează pe posibilitățile de 
influențare ale ucenicului
JJC-ul poate face faţă provocărilor şi este capabil să reziste la stres
JJC gestionează informațiile cu atenție și confidențialitate

Proiectul "Erasmus + Junior Job Coach" a vizat problema abandonului timpuriu al școlii, deaorece stagiarii 
și ucenicii nu au sprijinul necesar atunci când întâmpină dificultăți în stadiile incipiente ale experienței de 
muncă și uceniciei.

Dezvoltarea unui program de instruire pentru a pregăti studenții care și-au terminat cu succes experiența 
de muncă sau timpul inițial într-o ucenicie cu abilități de coaching pentru a sprijini studenții care ar putea 
fi expuși riscului abandonului a fost principalul obiectiv al proiectului.

Astfel, a fost elaborat un Cadru de Competență pentru Junior Job Coach, prezentând cerințele de 
competență ale “job coaches” din țările Olanda, Spania, Austria, România și Marea Britanie. Pe baza unui 
audit de competențe cu companii și în strânsă cooperare cu școlile VET participante, au fost derivate 
sarcinile principale de lucru ale unui job coah. Competențele derivate din acest exercițiu au fost fracționate 
în șase competențe principale. În plus față de cele șase domenii de competență din Cadrul de Competență, 
s-au identificat zone suplimentare de de sub-competențe pentru a lucra ca “junior job coach”. 

Un profil individual poate fi utilizat pentru a furniza informații despre competențele deja dobândite de 
persoana în formare (ibid., P. 46-47). Acest lucru asigură că studentului i se dau sarcini și responsabilități 
care corespund nivelului său de competență.

Cadrul de Competențe pentru Profesioniști Junior Job Coach sprijină programul de instruire și reprezintă 
o referință esențială pentru formatorii care proiectează un program de învățare pentru cursanții lor. 
Formatorii pot evalua cu ușurință unde stagiarii se află în etapele de dezvoltare și se asigură că programele 
de formare sunt proiectate astfel încât să fie atât eficiente în ceea ce privește conținutul și timpul.

Profilul studentului Junior Job Coach:



PROCES DE LUCRU ÎN ZONA DE COMPETENȚĂ
ANGAJAMENT

ULTIMA ETAPĂ DE DEZVOLTARE

Capacitatea de a demonstra disponibilitate & 
initiativă în întreprinderea activităților de învățare 
în circumstanțe profesionale pentru a avea:
   Abilitatea de fi fără prejudecăți și imparțial.
   Abilitatea de a motiva altă persoană.
   Abilitatea de construi o relație puternică cu       
   ucenicul.

Capabil să stabilească, să dezvolte și să atingă obiectivele companiei la 
nivel internațional, să promoveze proiecte prin utilizarea consistentă a 
rețelelor online și site-urilor de socializare media și, de asemenea:

FIABILITATE / CONFIDENȚIALITATE
Abilitatea de a acționa în mod consecvent 
într-o manieră profesională, evaluând 
conștiincios toate aspectele legate de muncă 
și sprijinind în mod eficient alți colegi
sau studenți

Abilitatea de a acționa în mod confidențial, 
empatic și atent cu alte persoane

Capabil în mod independent de a:
Identifica activitățile care îmbunătățesc cu succes traseul ucenicului 
menținând totodată profesionalismul și independența în gestionarea 
circumstanțelor neprevăzute și a impactului acestora asupra altora.
Recunoașterea oportunităților care pot apărea datorită schimbărilor, în 
vederea atingerii unor obiective reciproc avantajoase pentru o serie de 
părți interesate.
Gândi lateral în jurul cercetărilor colectate pentru a le aplica în 
contextul profesiei alese.

De a opera într-o manieră profesională.
De a lua în considerare circumstanțele mai extinse de afaceri plus 
impactul acestora asupra cerințelor clientului.
De a demonstra conștientizarea noilor oportunități care survin 
datorită schimbărilor de mediu de afaceri.
Dezvoltarea unor moduri de lucru; demonstrarea încrederii & a 
inițiativei în atingerea unor obiective cu entuziasm, energie & voință.
De a reflecta asupra procesului lor de lucru.

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Abilitatea de a demonstra o conștientizare a 
diferitelor valori, convingeri și comportamente.
Capacitatea de a utiliza această conștiință de 
sine pentru a gestiona eficacitatea în 
îndeplinirea diferitelor obiective.

Capabil în mod independent de a:
Sintetiza cunoștințe derivate din explorarea extensivă a modelelor 
teoretice și a dovezilor personale.
Reflecta și revizui în mod clar interacțiunile și coaching-ul cu clienții.
Reflecta critic asupra paradigmelor practicanților și a impactului lor 
asupra sistemelor de coaching.

Accepta, analiza și aplica forme complexe de informație auditivă atât 
din partea părților interne cât și externe să informeze despre 
schimbările survenite în circumstanțele care afectează o sarcină 
colaborativă în raport cu contextul social, politic și cultural mai larg al 
propriului domeniu ocupațional: 
   Depășirea problemelor
   Să prezică nevoia de aptitudini și produse noi, în același timp    
   ajustând în mod independent și implementând propriile planuri de  
   învățare în legătură cu aceste schimbări.
   Să dezvolte soluții inovatoare în mod independent.

COMUNICARE
Abilitatea de a recunoaște în mod obiectiv 
feedback-ul verbal și scris și noile forme de 
informații referitoare la o activitate cu care 
aceștia sunt implicați, pentru a gestiona 
schimbările și pentru a găsi soluții inovatoare 
legate de mediul lor profesional specific.

Capabil în mod independent de a:

REASIGURARE / AFIRMARE
Capacitatea de a sprijinii colegii, și ucenicii să 
se simtă confortabil în a face față provocărilor 
lor profesionale și personale.

Capabil în mod independent de a:
Permite colegilor de muncă să dezvolte strategii care să se 
potrivească mediului formal al unei organizații sau al unei companii.
Lăsa colegii de muncă să dezvolte o rezistență generală pentru a 
depăși schimbările în mediul lor profesional sau la locul de muncă.

Să depășească orice bariere în contextul limbajului, al practicii 
culturale și al modurilor de comportament.

ANALIZA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

Capacitatea de a identifica și interpreta 
structura sau de a veni cu soluții (posibile) și 
de a lua o decizie cu privire la o problemă 
incertă sau dificilă care necesită o soluție.

Capabil în mod independent:

Tabel 1: Cadrul de Competențe JJC versiunea scurtă

5



…  este ambițios, orientat 
spre obiectiv, creativ și 
motivat și este conștient de 
propriile calități și de 
punctele slabe

… știe importanța încurajării 
celorlalți de a fi ambițioși și 
de a învăța din propriile lor 
succese și greșeli

… arată respectul pentru 
ambiția, motivația și 
dedicația ucenicului și îi 
ajută pe aceștia să-și 
folosească talentele și să 
depășească greșelile

Abilitatea de a încuraja ambiția, 
motivația și devotamentul 
ucenicului

1 2 3 4

1 2 3 4

Tabel 2: Cadrul de competențe JJC cu stadiile de dezvoltare

ANGAJAMENT

 Junior Job Coach-ul:

Capacitatea de a fi obiectiv/fără 
prejudecăți

Capacitatea de la motiva ucenicul

Să fie capabil să construiască o 
relație puternică cu ucenicul

Confidențialitate, empatie, 
sensibilitate

Fiabilitate

Punctualitate

… recunoaște diferențele 
individuale și culturale și le 
acceptă ca atare

… explică valoarea adăugată 
a diferențelor culturale și 
individuale pentru cultura 
organizației

… este dornic și capabil să 
gestioneze diferențele 
culturale la locul de muncă 
în mod eficient

Promovează respectul și 
aprecierea pentru 
diversitatea și diferențele 
individuale la locul de muncă.

CONFIDENȚIALITATE/FIABILITATE

... respectă principiile etice 
cu privire la orice informații 
obținute ca parte a 
activității de mentorat

… știe care sunt așteptările la 
modul în care un mentor se 
ocupă de informații 
confidențiale

… sprijină ucenicul într-un 
mod fiabil și adecvat, cu 
atenție la nevoile sale

Posibilitatea de a construi o 
relație de empatie, bazată 
pe încredere reciprocă cu 
ucenicul, ca cea mai bună 
bază pentru îndrumare

... este conștient de 
cererile specifice legate de 
rolul de JJC

... înțelege ca un JJC trebuie 
să fie disponibil la cererea 
ucenicului

… răspunde la întrebările 
ucenicului fiind disponibil și 
cooperativ

Posibilitatea de a oferi 
asistență telefonică fiabilă 
ucenicului în timpul practicii 
la locul de muncă

… înțelege importanța de a 
ajuta ucenicul pentru 
îndeplinirea la timp a 
îndatoririlor sale

… cunoaște acordurile cu 
angajatorul și sarcinile legate 
de programul educațional al 
ucenicului

… indică termene limită în 
timp ale acordurilor și 
alocărilor privind programul 
de educație sau locul de 
muncă

Capabil să susțină ucenicul 
să respecte acordurile 
încheiate și să accepte 
consecințele

… este conștient de rolul 
său ca JJC și a diferiților 
actori implicati în 
sprijinirea ucenicului

… întelege obiectivele 
diferiților actori implicați și 
condițiile prealabile pentru 
cooperare

… lucrează pentru a stabili 
relații puternice cu ucenicul 
și cu alți actori relevanți 
implicați

Posibilitatea de a construi o relație 
eficientă cu ucenicul și cu alte 
persoane relevante de suport, la 
școală și la locul de muncă…poate 
de asemenea să stabilească 
limitele suportului lui/ei: să 
cunoască cui să se adreseze dacă 
ucenicul e incapabil să rezolve 
problemele sau are probleme 
înafara locului de muncă 
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Efectuarea de pași și 
demosntarea de progrese 
în această dezvoltare 
personală specifică 

Abilitatea de a recunoaște și 
de a transforma feedback-ul 
referitor la propria 
dezvoltare personală

1 2 3 4

1 2 3 4

DEZVOLTARE PERSONALĂ

 Junior Job Coach-ul:

Demonstrează conștientizarea 
propriilor valori, convingeri și 
comportamente

Capacitatea obiectivă de a da 
feedback verbal și scris

Capacitatea de a gestiona 
schimbările în situațiile sau 
activitățile personale în care sunteți 
implicat

A da feedback și a critica

Abilități de comunicare (limbajul 
verbal și non-verbal, abilități de scris)

Capacitatea de a stabili o legătură

Efectuarea de pași și 
demosntarea de progrese 
în această dezvoltare 
personală specifică

Capabil de a comunica 
eficient proprille valori, 
convingeri si atitudini.

COMUNICARE

… susține importanța de a 
da feedback într-un mod 
pozitiv.

… știe regulile și efectele unui 
feedback pozitiv sau negativ.

… poate oferi feedback 
ucenicului, într-un mod sigur, 
confortabil și productiv.

Capabil să dea (să 
primească) feedback și 
critică

… recunoaște că există 
diverse modalități de 
comunicare (limbaj verbal și 
non-verbal, abilități de 
scriere, mass-media)

… știe importanța înțelegerii 
modului de comunicare al 
celorlalți

… folosește diverse abilități 
de comunicare și cele mai 
eficiente modalități pentru a 
comunica cu ucenicul

Capabil de a folosi diverse 
abilități de comunicare 
(limbaj verbal și non-verbal, 
abilități de scriere, 
mass-media)

… întelege importanța 
rețelelor și a contactelor cu 
oameni din domeniul 
profesional

… știe cum să construiască și 
să mențină o relație

… asistă ucenicul să 
stabilească contacte cu 
oameni din domeniul 
profesional și să-și 
construiască rețele proprii

Abilitatea de a construi și 
întreține rețele și contacte 
cu oamenii care sunt 
importanți în a atinge 
obiectivele legate de muncă

Efectuarea de pași și 
demosntarea de progrese 
în această dezvoltare 
personală specifică 

Capacitatea de a gestiona 
scimbările/activitățile 
personale în care sunteți 
implicat și de a le cuprinde 
în dezvltarea personală

Dezvoltarea competențelor Junior
Job  Coach: 
Implicare/Fiabilitate/Confidențialitate/ 
Comunicare/Reasigurare/Reafirmare/
Analiza și rezolvarea problemelor

Efectuarea de pași și 
demosntarea de progrese 
în această dezvoltare 
personală specifică 

Capacitatea de control prin 
dezvoltarea tuturor 
competențelor JJC
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… întelege că există 
așteptări specifice cu 
privire la cum un antrenor 
se ocupă de ucenic

… știe cum să definească 
ambițios, dar realist, 
obiectivele personale cu 
ucenicul 

… asistă ucenicul să atingă 
eficient obiectivele 
personale și să finalizeze 
sarcinile de la muncă

Capabilitatea de a utiliza 
tehnicile de antrenor, 
adaptate ucenicului în 
cauză

… identifică faptul că modul 
în care se pune întrebarea 
(parțial) determină 
răspunsul

… știe moduri diferite de a 
pune întrebări (întrebări 
deschise și închise), 
caracteristicile și efectele lor

…folosește întrebări deschise 
pentru a ajuta ucenicul să-și 
atingă obiectivele

Capabilitatea de a pune 
întrebări potrivite și a ajuta 
ucenicul să-și atingă propriul 
potențial

... endorses the importance 
of giving feedback in a 
positive way.

… knows the rules and 
effects of positive and 
negative feedback.

… can give feedback to 
coachee in a safe, comfortable 
and productive way.

Able to give (and receive)
feedback and criticism.

… recunoaște importanța de 
a evita îngrijorarea și de a 
reduce anxietatea 
nespecifică precum și de a 
dezvolta strategii pentru a 
construi stima de sine

… știe cum să-și ajute 
ucenicul să-și atingă 
obiectivele și scopurile în 
mod  eficient

… ajută ucenicul să-și 
folosească talentul și 
abilitățile și să dezvolte 
conștiința de sine

Permite ucenicului sa dezvolte 
stategii  de success pentru a 
face fata unui mediul formal 
dintr-o organizatie sau 
companie.

… recunoaste importanța 
valorii succesului

… știe cum se evite 
îngrijorarea sau să reducă 
anxietatea nespecifică  și să 
valorifice succesul

… lucrează pentru a sprijini 
ucenicul să identifice ce 
merge bine la locul de 
muncă și contribuția lui/ei la  
rezultatele pozitive

Abilitatea de a sprijini 
ucenicul pentru a-și evalua 
și califica propriile rezultate 
la locul de muncă și ceea ce 
a învățat în timpul practicii.

… recunoaște importanța de 
a-l lăsa pe ucenic să 
depașească obstacole, în 
timp ce caută alte 
posibilități în loc să mențină 
nesiguranța sau rușinea

… ştie cum să lase ucenicul 
să-și depășească problemele, 
în timp ce găsește soluții 
pentru procesele de lucru

… ajută ucenicul să învețe să 
accepte refuzurile din 
partea organizației sau 
companiei care nu dorește 
să participe la propunerile 
sau soluțiile lor.

Abilitatea de a lăsa ucenicul 
să dezvolte o rezistență 
generală pentru a face față 
schimbărilor din mediul 
profesional sau loc de muncă.

… recunoaşte că o relaţie 
empatică, bazată pe 
incredere reciprocă între 
JJC şi ucenic e baza pentru 
îndrumare

… face aranjamente cu 
ucenicul despre ceea ce este 
nevoie  pentru a putea finaliza 
cu success cursul şi pregatirea 
practică într-o companie

… ajută ucenicul pentru a 
rezolva probleme sau 
schimbări legate de muncă 
sau de studiu

Capabil să susţină ucenicul 
să dezvolte o rezistenţă 
generală pentru a face faţă 
modificărilor din mediul 
profesional sau la locul de 
muncă.
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 Junior Job Coach-ul:

Tehnici de antrenament

Capacitatea de a pune întrebări potrivite 
și de a ajuta ucenicul să-și atingă 
propriul potențial

Capacitatea de a împuternici 
ucenicul.

Communication skills (Verbal and 
non-verbal language, Writing skills).

Capacitatea de a valorifica succesul

REASIGURARE/AFIRMARE

Are răbdarea să explice ucenicului 
incertitudinile

Îndrumare



… Identifică principalele 
puncte de negociere a unei 
anumite probleme 

Capabil să asiste ucenicul 
pentru a rezolva conflictul la 
locul de muncă.

… înţelege cele mai 
importante teme care 
formează o sursă de conflict 
la locul de muncă

… sprijină ucenicul în 
rezolvarea conflictelor în 
mediul de lucru

… recunoaște valoarea altor 
puncte de vedere și 
modalități de a face 
lucrurile

… înțelege cum să comunice 
cu deschidere pentru ideile 
altora

… menține o comunicare 
continuă, deschisă și 
coerenta cu alții

Capabil de a arăta 
deschidere spre idei și 
creativitate în comunicarea 
cu ucenicul

… are experință în domeniul 
educațional și profesional

… știe ce se așteptă de la 
ucenic din practica sa în 
domeniul profesional

… transmite ucenicului din 
propria experiență dacă este 
cazul

Capabil să transfere 
propriile experiențe și 
cunoștințe despre sarcinile 
educaționale și condițiile de 
muncă șiresponsabilitățile.

… știe ce se așteaptă de la 
ucenic în timpul sarcinilor 
de serviciu

… identifică nevoile, 
interesele și problemele 
ucenicului

… ajută ucenicul să facă 
progrese

Abilitatea de a urmări 
progresul din perspectiva 
sarcinilor pe care trebuie să 
le îndeplinească ucenicul

… distinge între fragmente 
de informații critice și 
irelevante

… adună informații dintr-o 
varietate de surse dacă 
ucenicul se confruntă cu 
probleme 

… utilizează aceaste 
informații pentru a ajuta 
ucenicul să ajungă la o 
concluzie

Capacitatea de a folosi 
gândirea critică pentru a 
sprijini ucenicul să-și 
rezolve problemele

1 2 3 4
 Junior Job Coach-ul:

Abilități de negociere, advocacy și de 
mediere

Deschiderea la idei/ Creativitate

Are cunoștință de condițiile și 
responsabilitățile de muncă și 
capacitatea de a transmite experiența.

Capacitatea de a urmări progresul

Abilitățile de gândire critică

ANALIZA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR
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