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CUVÂNT ÎNAINTE

Programul Junior Job Coach (JJC) este un program de sprijin a colegilor de muncă. Ucenicii “job coaches” 
sunt colegii mai experimentați care sunt instruiți să ofere un sprijin suplimentar ucenicilor aflați în primul 
an de training pentru a-și îmbunătăți performanțele și pentru a reduce riscul de a nu-și termina cursurile, 
sau a le abandona.

Acest pachet de training Junior Job Coach Training special dezvoltat oferă un plan de pregătire bine gândit 
și structurat, cu instrucțiuni utile pentru formatori. Programul de formare se bazează pe Cadrul de 
Competențe pentru Junior Job Coach, care descrie abilitățile sau competențele necesare pentru a sprijini 
stagiarii la locul de muncă. La finalizarea acestui training, colegii vor fi atestați ca Junior Job Coach. JJC 
este de așteptat să ofere un sprijin suplimentar prin platforme sociale și față în față. Suportul suplimentar 
este conceput pentru a spori și a completa suportul existent în cadrul locului de muncă, pentru a nu înlocui 
sau afecta alte programe de asistență.

Programul de training și materialele au fost testate riguros și au fost solicitate informații de la angajatori, 
formatori, observatori și studenți. Creatorii formării/planului de training sunt asigurați de feedbackul 
pozitiv din partea tuturor părților interesate că programul va avea impactul dorit. Unii dintre studenții care 
au participat la programul de formare pilot au spus:

 “Am fost interesat deoarece nu a existat nimic de genul acesta când mi-am început ucenicia”.

 “Acest program este foarte interesant și foarte bun pentru toate școli de a-i învăța pe tineri cum să  
 ghideze și să susțină alți tineri și să le ofere motivația pe care nu o primesc de la profesori”.

Copiile formularelor de evaluare utilizate pot fi găsite în anexele 5, 6 și 7. Raportul de evaluare complet 
este disponibil pe website.

Secțiunea 1 este Ghidul formatorilor, care vă oferă o scurtă prezentare a programului de formare pentru 
Junior Job Coach și oferă îndrumări și sfaturi pentru formator / profesor pentru a furniza în mod eficient 
trainigul.

Secțiunea 2 conține planul de training bazat pe cele șase competențe incluse în Cadrul de Competențe 
pentru Junior Job Coach. Fiecare competență inclusă în cadru conține materiale, exerciții și activități de 
training destinate studentilor. 

Secțiunea 3 oferă un ghid pas-cu-pas pentru furnizarea programului de formare, inclusiv recrutarea și 
înregistrarea cursanților, furnizarea trainigului, evaluare, analiza și certificare.

Secțiunea 4 conține anexele cu documentele și formularele relevante necesare pentru instruire. Acestea 
includ cadrul de competență, formular de autoevaluare a cursanților, Jurnalul de învățare reflectivă, 
formularele de evaluare a formatorilor / cadrelor didactice și studenților, programele observatorului, 
registrul și certificatul.

Se preconizează că acest program de instruire vă oferă informații, materiale și îndrumări valoroase pentru 
furnizarea unui program de Junior Job Coaching de succes în organizația dvs.
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GHID PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM JUNIOR JOB COACH ÎN ȘCOALA / COLEGIUL DVS.

1. Introducere

Programul de formare Junior Job Coach (JJC) este un program de coaching a colegilor de muncă dezvoltat 
prin ERASMUS + și care are ca scop promovarea excelenței în VET.

Acest ghid al formatorului oferă îndrumări și sfaturi pentru formator pentru a asista la livrarea programului 
de training. Ghidul oferă sugestii și sfaturi pentru a da valoare sesiunilor. Rolul instructorului și activitățile 
vor fi prezentate în pași secvențiali clari. Programul de formare Junior Job Coach este conceput pentru a 
pregăti elevii/studenții de Nivel 4 ca Junior Coach. Rolul lor este de a sprijini studenții care sunt mai puțin 
experimentați și / sau pot fi expuși riscului de abandonare a uceniciei respectiv a locului de muncă. 

Prin urmare, programul Junior Job Coach urmărește să îmbunătățească eficacitatea și succesul învățării 
la locul de muncă și a uceniciei oferind sprijin studenților aflați în situații de risc.  De asemenea, oferă 
oportunități de leadership studenților bine pregătiți și sprijin specific pentru angajatori pentru a obține ce-i 
mai bun la locul de muncă și de la ucenicie.

Junior Job Coaches vor fi instruiți interactiv în ceea ce privește modul cel mai adecvat de a-și folosi 
competențele. Aceștia vor primi, de asemenea, certificate la finalizarea cursului.

3. Obiectivele programului de formare

Junior Job Coach susține ucenicii din primul an la locul de muncă și menține contactul cu stagiarul în 
timpul plasamentului. Programul Junior Job Coach urmărește să ajute cursantul să-și îndeplinească 
potențialul, să-și îmbunătățească performanța și să-și perfecționeze ucenicia. Programul va pregăti 
studentii  de Nivel 4 ca Junior Job Coaches pentru a-i echipa cu calități relevante și abilități de coaching. 
Aceste abilități vor fi dezvoltate prin instruirea studenților în cele șase competențe care sunt stabilite în 
cadru de competență care conține subcompetențe și etape de dezvoltare (a se vedea anexele 1 și 2). Cele 
șase competențe includ: Angajamentul; Confidențialitatea/Fiabilitate;Dezvoltare personala; Comunicare; 
Reasigurarea / Afirmarea; Rezolvarea problemelor.

2. Cum a fost elaborat acest program

Măsuri esențiale au fost luate pentru a crea un program eficient de formare. Acești pași au inclus:

Stabilirea celor șase competențe: Cinci instituții de formare profesională partenere din cinci țări 
europene au cercetat/analizat competențele necesare pentru Junior Job Coaching. Competențele 
identificate au fost apoi împărtășite cu angajatorii, studenții și profesorii, solicitându-se feedback 
de la aceștia pentru a stabili competențele și abilitățile cele mai relevante. Feedback-ul a fost 
folosit pentru a produce cele șase competențe finale.
Planul de instruire: Cele cinci instituții partenere au elaborat un plan de formare pentru fiecare 
competență și șase sesiuni de instruire, compilate mai apoi într-un pachet de instruire.
Testarea și evaluarea: Programul a fost testat și evaluat riguros de către    formatori, profesori, 
studenți și observatori independenți. Feedback-ul a fost compilat și folosit pentru a face 
schimbări și îmbunătățiri la programul de formare finală. Raportul de evaluare este disponibil pe 
website.
Programul de formare finală: Cele cinci instituții partenere au dezvoltat apoi programul final de 
instruire care este disponibil prin intermediul site-ului web și este gata de utilizare.

(a)

(b) 

(c) 

(d) 
 

SECȚIUNEA 1: GHIDUL FORMATORULUI
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4. Cum să utilizați planul de training

Programul de formare este cuprinzător și oferă o structură solidă care permite cursanților să dobândească 
abilitățile de care au nevoie pentru a fi Junior Job Coach eficienți. Formatorii sunt sfătuiți să utilizeze o 
abordare flexibilă și să încurajeze participanții să fie deschisi, toleranți și să folosească trainingul pentru 
a reflecta asupra opiniilor lor. În situațiile în care materialele furnizate nu sunt compatibile cu contextele 
naționale sau culturale, formatorii sunt sfătuiți să caute materiale adecvate. Planul de formare este 
împărțit în șase secțiuni care acoperă cele șase competențe. Fiecare secțiune cuprinde sesiuni de instruire 
cu activitățile, materialele, prezentările PowerPoint și suportul tehnic audio-vizual necesare. Toate 
materialele necesare acestui program de instruire au fost dezvoltate și sunt disponibile pe website.

6. JJC Criteriile de selecție ale recrutorului

Junior Job Coach ar trebui să fie cineva care:

Poate demonstra angajamentul de a asista studentul la risc în ceea ce privește plasarea în muncă;
Are experiență la locul de muncă;
Afișează rezistența în diferite domenii ale Cadrului de Competență;
Recunoaște valoarea contactului personal;
Are o bună înțelegere a ceea ce se așteaptă de la ei în coaching, îndrumarea și sprijinirea ucenicului;
Are empatie;
Este disciplinat și are o atitudine înțelegătoare față de ucenic.

5. Screening, evaluare și certificare 

Programul începe cu profesorul explicând conceptul JJC elevilor/studenților pentru a crea interes și a-le 
câștiga angajamentul. Elevii vor fi conștiențizați de avantajele pentru ei înșiși și pentru ucenici (studenți 
cu risc / studenți vulnerabili). Apoi elevii dispuși pot fi identificați și înscriși la curs.

Evaluare: Formatorul va organiza interviuri cu potențialii participanți și va efectua o evaluare inițială. Se 
așteaptă ca elevii să completeze o autoevaluare la începutul formării și, la final, pentru a-și evalua 
cunoștințele. (a se vedea anexa 3). Un interviu de finalizare între formator și participant va avea loc, de 
asemenea, la sfârșitul instruirii, utilizând instrumentul de evaluare.

Certificare: La sfârșitul instruirii, studenților Junior Job Coach le sunt oferite certificate de absolvire ca 
dovadă a participării și ca au atins nivelul necesar de competențe; incluzând cele șase competențe ale 
Junior Job Coach.
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Angajament
Timp sugerat pentru cursul de instruire: 1,5 ore 

Descrierea cursului

Motivare

Încurajarea ambiției, motivației și dedicării

Construirea încrederii/Construirea unei relații eficiente 

Secțiunea 2: Plan de training

Diferențe

Recunoașterea diferențelor individuale, privitoare la generații și culturale 
Valoarea diferențelor culturale, privitoare la generații sau individuale
Promovează respectul și aprecierea pentru diversitate și diferențele individuale de la locul de muncă.
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Evaluarea 
nivelului la care 
JJC îndeplinesc 
obiectivele de 
învățare 

Portofoliu 
de reflecție

Portofoliu 
de reflecție

Subiectul și
Obiectivele Instruirii 

Activități de Instruire și de Învățare Mixte Resurse NoteMetode de
evaluare

INTRODUCERE:

Inițiați o discuție de grup / conversați educativă despre implicare. Întrebați 
participanții (sau scrieți și afișați întrebările pe un flipchart):  

De ce este important să se construiască o relație eficientă și 
Puternică cu elevul dvs.?
Cum construiți această relație?
Credeți că diferențele (culturale/privitoare la generații/individuale) au un 
efect asupra acestei relații?
Cum gestionați diferențele?
De ce este important să aveți o atitudine deschisă la adresa elevilor?
Cum vă pot motiva oamenii?
Cum îi motivați dvs. pe ceilalți? 

Activitatea 1:
Construirea unei relații – Motivare – Mentalitate  
Împărtășirea experienței personale elevului

Cine sunt? 
De ce sunt JJC?
Care este istoricul meu?
Care sunt pasiunile mele?
Care este expertiza mea?
Cu ce provocări m-am confruntat?
Cum am învățat din propriile mele succese și greșeli?
Cum am reușit să mă motivez?

Activitatea 3:
Intervievați fiecare persoană despre etapele Hi5 (în perechi)

Activitatea 4:
Prefaceți-vă că restul grupului sunt angajatori și prezentați-vă partenerul (în 
fața clasei) celorlalte persoane din grup, prin utilizarea răspunsurilor din 
tema anterioară (activitatea 3).

Care este pasiunea dvs.?
Cum vă mențineți concentrarea? De cine aveți nevoie în echipa dvs. de vis?
Cum vă mențineți imaginea de ansamblu? Ce vă face unic?
Cum vă descriu ceilalți? Cum vă mențineți seriozitatea?
Ce doriți să învățați?

Activitatea 2:
Interactive Introduction Motivation Tool (Instrument Interactiv de Motivare pentru 
Prezentare) 

Această metodă este construită în jurul precepției că conștientizarea dezvoltării 
personale este crucială. Există un PowerPoint cu cinci pași specifici de Motivație 
care poate fi folosit și poate fi de ajutor în călătoria personală spre succes.
Dezvoltarea personală este una dintre cele șase competențe dezvoltate în 
programul Junior Job Coach și o parte din programul de instruire

Completați formularul cu toți pașii, pe baza propriei situații. 

Sesiunea 1: Motivare / 
Construirea încrederii

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată: 

încuraja ambiția, motivația 
și dedicarea elevului

construi o relație eficientă 
cu elevul și cu alte 
persoane relevante de 
suport din școală 

Hârtie flipchart, 
marker, fișe PPT 

Instrument de 
motivare 
PowerPoint

The Hi5 Motivation 
tool by:

IZI Solutions, a 
social innovative 
bureau

Engagement 
Motivation tool 
Assignment
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Portofoliu 
de reflecție

Introducere:

Recapitulați subiectele anterioare. Discutați:
Construirea încrederii;
Atitudinea deschisă;
Cum vă motivați elevii;
Instrument de motivare – metoda Hi5;

Activitatea 1: Diversitate – Diferențe (Individuale/privitoare la 
generații/culturale)
O serie de scenarii video (de viață reală) (despre persoane părtinitoare, 
stereotipie, sexism/rasism în mediul profesional/la școală etc.) în care JJC 
identifică diferențe și efectul acestora asupra anumitor persoane.

Următoarele întrebări sunt discutate după fiecare exemplu.
Ce vedeți?
Care este sentimentul conferit?
Aveți motive de îngrijorare?
Ce puteți face cu privire la aceasta?
Ce ați face dacă elevul dvs. ar furniza un asemenea exemplu?

Scenariul vi se pare familiar? 
Ce credeți despre această situație?
Cum ați gestiona această situație?

Activitatea 3: Studii de caz/scenarii – În grupuri, participanții discută:

Aliniați participanții într-un rând drept în mijlocul camerei cu suficient 
spațiu de mișcare înainte și înapoi, pe măsură ce exercițiul avansează.
Explicați activitatea, modul în care este intenționată să educe despre 
privilegii și ce exact semnifică privilegiul sau cum puteți trimite elevii spre 
ocupare fără un asemenea istoric. 
Citiți următoarea afirmație ELEVILOR.
Voi citi declarațiile cu voce tare. Vă rugăm să avansați dacă una dintre 
declarații vi se aplică. 
Începeți să citiți declarațiile cu voce tare și clar, făcând mici pauze după 
fiecare. Pauza poate fi mai scurtă sau mai lungă, așa cum se consideră 
adecvat.
Atunci când terminați declarațiile de citit, rugați participanții să observe 
unde se află în cameră, spre deosebire de ceilalți. 
Toată lumea trebuie să se adune într-un cerc pentru discuție și dezbatere.

Activitatea 2: Plimbare centrată pe privilegii
O activitate experimentală destinată sublinierii modului în care oamenii 
beneficiază sau sunt marginalizați de sisteme în societatea noastră. 

Obiectiv: 
De a discuta intersecțiile complicate ale privilegiilor și marginalizării într-un mod 
caracterizat mai puțin de confruntări și mai mult de reflecție. 

Utilizați un spațiu deschis, de exemplu o clasă cu scaune și mese împinse lângă 
perete. După plimbarea centrată pe privilegii, este importantă discuția. 

Procedura

Sesiunea 2: Diferențe 
culturale 

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată:

Promova respectul și 
aprecierea pentru 
diversitate și diferențele 
individuale 

Filmulețe 

The Privilege Walk 
Statement 
handout

1)

2) 

3) 

4) 

5)

6)

7

Subiectul și
Obiectivele Instruirii 

Activități de Instruire și de Învățare Mixte Resurse NoteMetode de
evaluare



Confidențialitate și Seriozitate
Timp de instruire sugerat: 1,5 ore

Descrierea cursului

Definiții
Importanța confidențialității
Limite
Dezvăluiri
Ce constituie o dezvăluire?
Gestionarea dezvăluirilor
Trimiteri
Protejarea propriei persoane
Aspecte etice
Legislație, politici și proceduri

Materiale: Materiale de distribuit, flipchart, markere, blue tack

Activitățile includ: Lucru în grup, joc de rol, studii de caz, discuții în grup

Introducere:

Această sesiune se concentrează pe sporirea conștientizării asupra importanței menținerii confidențialității în relațiile de preparare pentru 
construirea încrederii și seriozității între preparator și elev. Confidențialitatea face referire la asigurarea faptului că informațiile elevului sunt 
păstrate în siguranță și nu sunt partajate în mod necorespunzător, ca și înțelegerea faptului că există situații când confidențialitatea este 
indezirabile, imposibilă sau ilegală.

8



Verificarea 
nivelului la care 
JJC îndeplinesc 
obiectivele de 
învățare.

Jurnal de 
reflecție

Subiectul și
Obiectivele Instruirii 

Activități de Instruire și de Învățare Mixte Resurse NoteMetode de
evaluare

Introducere:
Recapitulați subiectele anterioare prin explorarea rolurilor, responsabilităților și 
limitelor unui JJC. Discutați:

spațiul personal;
relații adecvate și inadecvate; 
ce poate și ce nu poate oferi preparatorul; 
evitarea situațiilor care pot fi interpretate incorect.

Activitatea 1:Inițiați o discuție în grup asupra sensului confidențialității. Adresați 
următoarele întrebări participanților (sau scrieți și afișați întrebările pe flipchart):

Ce semnifică termenul confidențialitate? 
La ce se referă confidențialitatea în cadrul instruirii?
Cu ce diferă confidențialitatea de păstrarea unui secret? 
Cu ce diferă confidențialitatea între prieteni de cea dintre profesioniști?

Activitatea 1:  Rugați participanți să creeze grupuri mici și să discute: 
Care sunt limitările?
Ce limitări personale trebuie să stabilească preparatorii? 

Activitatea 2: Aduceți grupul laolaltă pentru discuția de grup 

Activitatea 3: Discutații materialele de distribuit cu participanții. 

Fiecare grup împărtășește ideile pe care le-a dezvoltat și le scrie pe un 
flipchart. 

Activitatea 2: Studii de caz/scenarii – În grupuri, participanții discută:
Există probleme?
Scenariul necesit încălcarea confidențialității/recomandarea? 
Ce cred ei despre această situație?
Cum ar gestiona ei această situație?

Activitatea 3: Participanții pot juca roluri în cadrul fiecărui scenariu, prin 
utilizarea liniilor directoare din materialele de distribuit. 

Sesiunea 1: 
Confidențialitate

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
Junior Job Coach trebuie să 
poată: 

defini confidențialitatea, 
importanța și limitele 
acesteia; 

recunoaște când și de ce 
confidențialitatea poate 
trebui încălcată. 

Sesiunea 2: Limitări

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată: 

descrie limitările și 
importanța menținerii 
acestora;
explica respectul și 
protejarea confidențialității 
persoanelor;
planifica și crea sesiunii de 
preparare.

Flipchart,
markere

Timp:

Scenarii 
referitoare la 
confidențialitate 
și limitări

Idei de posibile 
limitări 
(MATERIAL DE 
DISTRIBUIT) pot 
include:
Detașare 
emoțională, o 
relație 
profesională, nu o 
prietenie.       

Cunoașterea 
limitelor relației.  

Clarificarea 
confidențialității 
și limitelor 
acesteia.    

Alegerea locațiilor 
adecvate pentru 
reuniuni. 

Existența unei 
limite de timp 
pentru durata 
reuniunilor.

Filmuleț despre 
confidențialitate
https://www.yout
ube.com/watch?
v=oKGtJE84wIQ

https://www.yout
ube.com/watch?
v=tqJ_yyKm12k
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Jurnal de 
reflecție

Morgan, H.J., 
2006. Creating A 
Powerful 
Coach-Coachee 
Partnership [pdf] 
[online]
http://www.howar
djmorgan.com/do
wnloads/pdf/Crea
ting_A_Powerful_
Coach.pdf

Activitatea 1: Discutați ce constituie o dezvăluire
O dezvăluire are loc atunci când cineva divulgă informații personale și 
sensibile care vor necesita luarea măsurilor sau obținerea sprijinului. 

Activitatea 2: 
În grupuri, participanții vor discuta ce poate fi clasificat ca dezvăluire și 
modul în care aceștia ar gestiona-o.

Activitatea 1: Considerații etice principale
Creați și mențineți limite clare și sensibile, din punct de vedere cultural, 
chiar de la început. Evitați intimitatea romantică sau sexuală cu elevii.
Confidențialitatea – fiți clar atunci când explicați ce poate fi împărtășit sau 
transmis și ce nu.
Preparatorii sunt într-o poziție de încredere.
Promovarea independenței și asigurarea faptului că respectivul elev nu 
devine dependent de dvs. 
Practic de reflecție regulară prin supervizare și feedback transmis de elevi.

Activitatea 2: Protejarea propriei persoane
Preparatorii trebuie să fie atenți atunci când întâlnesc situații supărătoare, 
din punct de vedere personal, sau stresante și astfel, trebuie să încerce să 
obțină consiliere și sprijin.

Activitatea 3: Legislație, politici și proceduri
Luați în considerare elementele relevante de legislație și politicile și 
procedurile organizaționale cu care preparatorii trebuie să fie familiarizați. 
Recunoașterea Obligației lor de Prudență și cerințele legilor și ale 
organismelor profesionale. 

Activitatea 3: MATERIAL DE DISTRIBUIT   -  Linii directoare pentru gestionarea 
Dezvăluirilor 
Atunci când un elev v-a dezvăluit ceva, 

utilizați-vă abilitățile de ascultare activă; 
oferiți sprijin și încurajări; 
fiți conștient de limitele dvs. și negociați obținerea ajutorului; 
informați elevul că va trebui să fiți sfătuit de profesioniști/tutore/evaluator 
sau supervizor.

Sesiunea 3: Dezvăluiri

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată: 

defini o dezvăluire;
identifica și gestiona 
dezvăluirile; 
aplica și urmări procedurile 
de recomandare. 

Sesiunea 4: Aspecte etice, 
de legislație, politici și 
proceduri 

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată

defini elemente de etică și 
demonstrați conștientizarea 
aspectelor etice în cadrul 
preparării; 
recunoaște când trebuie 
obținută consilierea de la 
personalul cu vechime 
și/sau de la profesioniști;
utiliza procedurile și 
politicile relevante pentru a 
ridica probleme.

Material de 
distribuit asupra 
gestionării 
reuniunilor de
preparare 
Creating A 
Powerful 
Coach-Coachee 
Partnership
by Howard J. 
Morgan

Ghidaj asupra 
seriozității și 
trimiterilor 

Scenarii 
referitoare la 
confidențialitate 
și limitări 

Test

Definiție:
Etica reprezintă 
un set de principii 
morale care 
guvernează 
comportamentul 
unei persoane sau 
al unui grup. 
Preparatorii dețin 
o poziție de 
încredere cu elevii 
și, de aceea, 
trebuie să fie 
profesioniști și să 
acționeze într-o 
manieră 
responsabilă, 
întotdeauna.

Exemple de 
legislație:
Protejarea 
Copilului atunci 
când activează 
singur, Siguranța 
la Locul de 
Muncă, Legea 
Sănătății și 
Siguranței, Legea 
Egalității, 
Protecția Datelor
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Subiectul și
Obiectivele Instruirii 

Activități de Instruire și de Învățare Mixte Resurse NoteMetode de
evaluare



Dezvoltare personală
Timp sugerat pentru instruire: 1,5 ore

Comunicare

Descrierea cursului

Încredere

Autoanaliză

Puncte tari
Puncte slabe

Tipuri diferite
Utilizarea eficientă

Avansare

Carieră
Nivel personal

Introducere:

Programul de preparare este proiectat pentru a permite Preparatorilor să se dezvolte ei înșiși alături de oferirea sprijinului 
eficient elevilor lor. Această sesiune acoperă nevoia vitală de evaluare și planificare pentru dezvoltarea personală a oame-
nilor, dar mai specific în rolul de Preparator pentru Egali.
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Verificarea 
nivelului la care 
JJC îndeplinesc 
obiectivele de 
învățare

Jurnal de reflecție 
asupra învățării

Întrebări cu 
răspuns multiplu

Subiectul și
Obiectivele Instruirii 

Activități de Instruire și de Învățare Mixte Resurse NoteMetode de
evaluare

Introducere:

Responsabilitățile dvoastra ca JJC:
Serviți ca model/rol de mentor pentru ucenici prin modelarea 
comportamentelor dorite, de ex. răbdarea, toleranța și ascultarea reflectivă
Încurajați și motivați ucenicul
Țineți întâlniri individuale cu ucenicul
Provocați și sprijiniți ucenicul pentru a-și atinge întregul potențial
Ajutați ucenicii să identifice punctele lor forte și punctele slabe și să 
exploreze modalități de întărire a punctelor forte și de abordare a punctelor 
slabe
Comunicați cu ucenicul săptămânal - prin telefon sau prin e-mail - pentru a 
păstra legătura cu privire la ceea ce se întâmplă în viața lor de lucru
Respectați timpul, opiniile și luarea deciziilor acestora;
Să poată stabili limite adecvate cu ucenicul
Ajutați ucenicul să dezvolte un plan de lucru  pentru finalizarea activității

Sesiunea 1: Comunicare

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată: 

defini tipurile diferite de 
comunicare, eficiența 
fiecărui tip și aplicarea 
adecvată.

descrie trei tipuri de 
comunicare:

Verbală
Scrisă
Nonverbală

Foi flipchart, 
markere, filmuleț

Scenarii

Activitatea 3: Rezultatele jurnalului
Ucenicii vor scrie un text reflectiv care descrie și rezumă:

înțelegerea conceptelor-cheie prezentate în obiective;
înțelegerea rolului și a așteptărilor acestora;
experiențele lor de învățare și dezvoltarea personală.

Activitatea 4: Domenii pentru exercițiul de dezvoltare

Folosind modelul de portofoliu jurnal de reflectie asupra învățării din PowerPoint, 
evaluând și criticând domeniile de dezvoltare pentru fiecare competență.

Care sunt principalele domenii/teme de dezvoltare care ar putea avea un 
impact pozitiv asupra programului?
De ce sunt aceste domenii de dezvoltare?
Ce experiențe le-au făcut să fie teme de dezvoltare?
Stabiliți trei obiective pentru fiecare domeniu/temă pentru dezvoltare, care 
ar putea duce la îmbunătățiri în aceste domenii.
Care sunt progresele personale ale carierei care ar putea fi un rezultat în 
îmbunătățirea acestor domenii?

Sesiunea 2: Auto-analiză 
critică

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată: 

fi critici la adresa propriei 
persoane pentru a fi 
eficienți ca preparatori, prin 
utilizarea unei game de 
tehnici.

identifica propriile puncte 
tari și domeniile care 
necesită îmbunătățiri:

care sunt punctele tari 
cheie; 
care sunt domeniile care 
necesită îmbunătățiri. 

Jurnal de reflecție 
asupra învățării

Evaluare online

Jurnal de reflecție 
asupra învățării

Activitatea 1: Totul este despre activitatea ta!
Cum te ajută faptul că ești JJC, să de dezvolți la nivel personal și 
profesional?

Activitatea 2: Jurnalul de reflecție asupra învățării
Jurnalul de reflecție asupra învățării  va fi o evidență a experienței de învățare a unui 
cursant.
Jurnalul va fi un mijloc pentru stagiar să-și dovedească cunoștințele și dezvoltarea 
abilităților.
Jurnalul îi va ajuta pe JJC să reflecteze asupra conținutului cursului și să-și 
autoevalueze înțelegerea diferitelor competențe și să identifice domeniile pentru 
îmbunătățire.

Reflective 
Learning Journal 
Template

PowerPoint
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Introducere:
De la sala de ședințe la linia de asamblare sau etajul agenților de vânzări, comunitatea eficientă este vitală pentru 
împărtășirea ideilor, transmiterea informațiilor și luarea deciziilor. Cele două motive principale pentru comunicarea cu 
ceilalți sunt de a informa și de a convinge. Chiar dacă tehnologia a multiplicat numărul de canale pe care oricine le poate 
utiliza, oamenii încă deosebesc conținutul verbal de cel scris. Conținutul, audiența și canalul converg în mai multe 
contexte de afaceri în care fiecare persoană trebuie să stăpânească permanent abilități pentru transmiterea în mod 
corespunzător a informațiilor și ideilor, în vederea realizării sarcinilor și asigurării progresului companiei pe piață.

Comunicarea este una dintre competențele cheie care au fost dezvoltate pentru programul de instruire Junior Job Coach. 
Acest pachet de instruire conține materiale și exerciții create pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare și 
dezvoltarea unei relații preparator/elev care să asigure putere responsabilă celui din urmă.

Comunicare
Descrierea cursului

Definiții: Procesul de comunicare și elementele comunicării
Tipuri de comunicare bazate pe utilizările canalelor de comunicare 
Tipuri de comunicare bazate pe scop și stil
Spațiul personal
Cele patru etape ale interacțiunii
Cum să faci o primă impresie bună 
Comunicarea în procesul de preparare
Tipuri de personalitate și cum se comunică cu fiecare

Materiale: Materiale de înmânat, flipchart, markere, proiector, prezentări, teste, filmulețe…

Activitățile includ: Lucru în grup, joc de rol, studii de caz, chestionare personale, discuții de grup. 
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Durata sugerată pentru programul de instruire: 3 ore



Verificarea 
nivelului la care 
Junior Job Coach 
îndeplinesc 
obiectivele de 
învățare 

Întrebări cu 
răspunsuri 
multiple

Scenarii cu joc
de rol

Portofoliu cu 
conceptele 
teoretice pe care 
instructorul le va 
discuta cu 
participanții, în 
clasă 

Timp: 

Note de distribuit
Comunicarea ca 
Proces: Comunicarea 
umană este 
interpersonală, este 
intenționată și 
reprezintă un proces.

Întrebare: Ce 
semnifică procesul?
Răspuns: Procesul 
semnifică etapele 
care trebuie efectuate 
într-o anumită ordine 
pentru a ajunge la un 
rezultat/scop dorit. 
Acestea sunt 
elementele 
importante ale 
procesului de 
comunicare: 
emițătorul, mediul, 
canalul, receptorul, 
feedback-ul, 
contextul și 
zgomotul. 
http://cape-commstu
dies.blogspot.com.au
/2011/10/communic
ation-process.html

Timp: 
Materiale de 
distribuit:
Comunicarea Verbală 
include comunicarea 
orală și comunicarea 
scrisă 

Comunicarea 
Nonverbală include 
aspectul 
(îmbrăcăminte, 
coafură, aspect 
îngrijit), limbajul 
corpului (expresii 
faciale, gesturi, 
posturi) și sunete 
(tonul vocii, volumul, 
ritmul vorbirii) 

O altă clasificare este 
comunicarea formală 
și informală (cea 
utilizată în afaceri și 
cea utilizată cu 
prietenii). Trebuie să o 
menționăm și pe 
aceasta. 
http://www.notesdesk
.com/notes/business-
communications/type
s-of-communication/

Subiectul și
Obiectivele Instruirii 

Activități de Instruire și de Învățare Mixte Resurse NoteMetode de
evaluare

Introducere:
Abordări generice ale comunicării și elementelor sale 

Discuție:
Cine ce rol joacă în procesul de comunicare;
Cum putem evita erorile și obține feedback de la receptorii noștri pentru a 
avea o comunicare reușită. 

Sesiunea 1: Procesul de 
comunicare

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată: 

defini elementele procesului 
de comunicare 
înțelege și recunoaște 
valoarea comunicării ca JJC

Sesiunea 2: Tipuri de 
comunicare 

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată:

cunoaște diferența dintre 
comunicarea verbală și 
nonverbală și dintre 
comunicarea formală și 
informală 
recunoaște semnele 
comunicării nonverbale 
folosi limbajul corpului 
ei/lui pentru îmbunătățirea 
procesului de comunicare
utiliza alte elemente 
verbale, cum ar fi vocea 
pentru a da putere 
mesajului pe care el/ea 
dorește să-l transmită 
învăța cum se poate face o 
primă impresie bună

Conținutul 
teoretic, slide-uri, 
proiector

Analiza teoriei și 
aplicării practice 
pentru situații din 
viața reală 

Activitatea 1: Prezentați 6 situații în care elevul trebuie să identifice 
elementele procesului de comunicare:

Cine este emițătorul și cine este receptorul?
Care este mediul și codul pe care le utilizăm?
Există orice zgomot?
Contextul poate modifica sensul mesajului context?
Obținem feedback (obiectivul nostru final)?

Activitatea 1: Prezentați o imagine a diferitelor expresii faciale și 
recunoașteți următoarele emoții 

Activitatea 2: Vizionați filmulețul: TED TALK “Limbajul corpului vostru vă 
poate defini” de Amy Cuddy
https://www.youtube.com/watch?v=RVmMeMcGc0Y

Activitatea 3: Vizionați filmulețul “Limbajul corpului, sensul gesturilor cu 
mâinile” 
https://www.youtube.com/watch?v=fFQPKyt5tjE

Activitatea 4: Brainstorming despre cum se creează o primă impresie bună prin 
utilizarea elementelor verbale și nonverbale 
https://www.mindtools.com/CommSkll/FirstImpressions.htm

amuzament
sfidare
bucurie
jenă
entuziasm
vină

mândrie
eliberare
satisfacție
plăcere
rușine

Scurtă explicație 
a instructorului 
despre diferențele 
dintre 
comunicarea 
verbală și 
nonverbală 
(limbajul 
corpului) 

Brainstorming
Discuție de grup

Activități online

Activități online

Note din 
articolele de pe 
Internet și 
brainstorming
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Timp: 
Materiale de 
distribuit:
Comunicarea Verbală 
include comunicarea 
orală și comunicarea 
scrisă 

Comunicarea 
Nonverbală include 
aspectul 
(îmbrăcăminte, 
coafură, aspect 
îngrijit), limbajul 
corpului (expresii 
faciale, gesturi, 
posturi) și sunete 
(tonul vocii, volumul, 
ritmul vorbirii) 

O altă clasificare este 
comunicarea formală 
și informală (cea 
utilizată în afaceri și 
cea utilizată cu 
prietenii). Trebuie să o 
menționăm și pe 
aceasta. 
http://www.notesdesk
.com/notes/business-
communications/type
s-of-communication/

cunoaște diferența dintre 
comunicarea verbală și 
nonverbală și dintre 
comunicarea formală și 
informală 
recunoaște semnele 
comunicării nonverbale 
folosi limbajul corpului 
ei/lui pentru îmbunătățirea 
procesului de comunicare
utiliza alte elemente 
verbale, cum ar fi vocea 
pentru a da putere 
mesajului pe care el/ea 
dorește să-l transmită 
învăța cum se poate face o 
primă impresie bună

Portofoliu cu 
toate conceptele 
teoretice și 
definițiile 

Evaluare online

Evaluare online

Timp
1 oră pe sesiune

Materiale de 
distribuit:

CELE PATRU ETAPE 
ALE UNEI 
INTERACȚIUNI

Etapa 1: Rezultatul 
dvs. și inițierea unei 
conversații 

Etapa 2: Suscitarea 
curiozității și 
interesului 

Etapa 3: Realizarea 
unei conexiuni și 
înțelegerea propriei 
persoane de ceilalți 

Etapa 4: Convingerea 
celorlalte persoane 
să acționeze 

Timp 
1 oră pe sesiune
Materiale de distribuit
Procesul de Investigare prin 
Apreciere necesită un mod 
special de adresare a 
întrebărilor care încurajează 
gândirea pozitivă și 
interacțiunea angajat - 
angajat. Întrebările se 
concentrează pe patru 
domenii principale: 
descoperire, imagine, 
proiectare și livrare (DIDD).
Un mod bun de gândire 
asupra Modelului GROW 
este reflectarea asupra 
modului în care v-ați 
planifica o călătorie. Mai 
întâi, decideți asupra 
destinației (obiectivul) și 
stabiliți unde vă aflați în 
prezent (realitatea curentă).
Ulterior, explorați traseele 
variate (opțiunile) pentru a 
ajunge la destinație. În 
ultima etapă, stabilirea 
voinței, vă asigurați că v-ați 
luat angajamentul pentru 
realizarea călătoriei și 
sunteți pregătit pentru a 
înfrunta obstacolele pe care 
le-ați putea întâlni în drum. 
Pe baza teoriei tipurilor 
psihologice dezvoltată de 
Carl G. Jung [Jung, 1971], 
persoanele pot fi 
caracterizate prin preferința 
lor referitoare la atitudinea 
generală:

Activitatea 1: Citiți textul care se referă la spațiul personal, discutați cu 
participanții și analizați spațiul personal.
https://en.wikipedia.org/wiki/Proxemics

Sesiunea 3: Spațiul 
personal și cele patru etape 
ale interacțiunii

Obiective

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată:

defini cele patru etape ale 
unei interacțiuni, să le 
recunoască și să 
reacționeze pe baza 
fiecărei etape 
recunoaște diferitele spații 
personale în comunicare și 
să le aplice fiecărei situații 
și fiecărui utilizator; 
aplica și urma procedurile 
de trimitere și strategiile în 
cadrul procesului de 
comunicare

Sesiunea 4: Comunicarea în 
formare și Tipuri de 
Personalitate și cum se 
comunică cu fiecare dintre 
acestea 

Obiective

La finalul acestei sesiuni, 
JJC trebuie să poată:

Defini cele mai importante 
moduri de comunicare în 
procesul de formare 
Utiliza aceste tactici în 
conversațiile zilnice cu 
elevii 
Cunoaște tipurile de 
personalitate și diferitele 
moduri de a comunica cu 
fiecare dintre ele 
Aplica diferite strategii de 
comunicare, în conformitate 
cu tipurile de personalitate 

Definiții 
Concepte 
teoretice

Joc de rol

Definiții
Concepte 
teoretice

Test de 
personalitate

Activitatea 2: Pentru a verifica spațiul personal, luați doi voluntari. O 
persoană se află în centrul camerei cu o eșarfă care-i acoperă ochii. Cealaltă 
persoană se apropie de el/ea încet, invadându-i spațiul personal. Persoana 
legată la ochi trebuie să spună când respectiva apropiere este suficientă sau 
incomodă. 
Activitatea 3: Analizarea celor patru etape ale interacțiunii

Activitatea 4: Descoperirea faptului dacă sunteți o persoană vizuală, auditivă 
sau kinestezică și a modului în care se poate comunica eficient cu fiecare tip 
de persoană 
http://www.way-of-the-mind.com/auditory-visual.html

TEST VIZUAL: Vizualizați aceste elemente 1 minut, ascundeți-le și ulterior, încercați să vă 
reamintiți cât mai multe obiecte este posibil. 
http://faculty.washington.edu/chudler/puzmatch1.html
TEST AUDITIV: Ascultați de două ori acest material audio și încercați să vă reamintiți cât 
mai multe cuvinte este posibil (dacă materialul audio nu este adecvat, selectați o listă de 
30 de cuvinte și citiți-le de două ori, cu voce tare)
https://www.youtube.com/watch?v=dekRgsaXDQk&feature=youtu.be

Activitatea 1: Joc de rol cu Metoda Investigației prin Apreciere. Un cursant 
joacă rolul de preparator, iar celălalt de elev.

http://whatis.techtarget.com/definition/Appreciative-inquiry-AI

Activitatea 2: Modelul GROW și întrebări utile pentru a-l implementa. 

Activitatea 3: Explicarea tipurilor de personalitate și a strategiilor de 
comunicare aplicate fiecăruia dintre ele. 

Testarea personalității cursantului

http://www.humanmetrics.com/personality/type

Rugați respondentul să reflecteze asupra realizărilor sale. Acționați ca un bun 
ascultător și lăudați-i realizările.
Alegeți una dintre acestea și povestiți-ne. Permiteți respondentului să vorbească 
despre momentul când s-a simțit împlinit și fericit. 
Întrebări despre calitățile personale care i-au permis să atingă succesul. Nu 
încurajați modestia. Încurajați respondentul cu insistență să discute despre propriile 
sale contribuții la succes. 
Discutați despre viitor. Întrebați respondentul ce speră să realizeze cu respectivele 
calități. Încurajați-l să fie optimist. 
Reveniți la prezent și viitorul apropiat. Întrebați-l cum își va utiliza talentele pentru a 
realiza ceva important. 

Definiții, 
materiale de 
distribuit și joc
de rol

Portofoliu cu 
conceptele 
teoretice 

Test online
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Subiectul și
Obiectivele Instruirii 

Activități de Instruire și de Învățare Mixte Resurse NoteMetode de
evaluare



Reasigurare/Afirmare

Plan de curs 

Timpul alocat de formare: 3 Ore

Imputernicire

Abilitatea de a evalua succesul

Orientare
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Introduction:

This training session on Reassurance and Affirmation focuses on the ability to motivate, guide and empower
peer-students. It is important that a coach possesses an accurate picture of themselves, their strengths and
their weaknesses. Being self-aware will guide the coach as to what kind of coach they are and what they can
aspire to be in order to provide all that the trainee needs. Therefore, during this session the coach will learn what
empowerment is and how these strengths can be employed within the coaching provided. Good and bad
examples of coaching will be discussed so that coaches develop a strong sense of professionalism.

Materials: Flipchart paper, marker pens, PPT sheets, Feedback game cards, Reflective portfolio



Să verifici nivelul 
în care JJC își 
atinge obiectivele 
de învățare   

Portofoliu 
Reflexiv

Portofoliu reflexiv

Reasigurare și 
împuternicire 
PowerPoint

Reasigurare/
Orientare și 
Conversație 
metodică și 
profesionistă 
PowerPoint

Subiectul și
obiectivele de instruire

Instruire și activități de învățare combinate Resurse NotițeMetode de
evaluare

Introducere:Sesiunea 1: Imputernicire/  
Succesul de valoare
90 minutes/90 minute

Obiectivele:

Până la sfârșitul acestei 
sesiuni, Junior Job Coach ar 
trebui să poată:

definirea abilității, 
importanța pentru coaching;
să ajute ucenicul să-și 
atingă scopul și obiectivele 
individuale și de învățare în 
mod eficient
să sprijine ucenicul pentru a 
evalua și califica propriile 
rezultate la locul de muncă 
și ceea ce a învățat în 
timpul lucrului

Sesiunea 2: Ghidare/Orientare
90 minute
Obiective:
Până la sfârșitul acestei 
sesiuni, Junior Job Coaches ar 
trebui să poată:

să recunoască faptul că o 
relație empatică, de încredere 
între JJC și ucenic este baza 
pentru o bună orientare;
aranjați cu ucenicul ce este 
necesar pentru a putea 
finaliza cu succes cursul și 
instruirea practică în cadrul 
companiei;
ajutați ucenicul să rezolve 
problemele sau provocările 
legate de muncă sau de 
studiu;
să sprijine ucenicul pentru a 
dezvolta o rezistență generală 
pentru a parcurge schimbările 
în mediul profesional sau la 
locul de muncă.

Flipchart hârtie, 
marker creioane, 
power 
pointprezentări,

Carduri de joc 
pentru feedback

Activitatea 1: Cereți participanților să formeze grupuri mici și să discute 
(puteți folosi internetul):

Introducere:
Recapituleaza subiectul anterior Discutii:

Activitatea 1: Prezentare PPT despre conversații metodice și conversații 
profesionale

Activitatea 3: Joc de rol / scenarii - În grupuri, practică diferite cazuri (fiecare 
grup își are propriul caz de a practica)

Imputernicire
Stabilirea obiectivelor
Calitati umane pozitive

Următoarele întrebări sunt discutate după fiecare exemplu
Ce vezi?
Cum te face sa te simti?
Ceva probleme de îngrijorare?
Ce poți să faci?
Ce tip de comunicare este cel mai bine folosit pentru reacție / rezultat?

1. Exemplul rău
2. Exemplul bun

Ce este împuternicirea? – descrie în cuvintele tale.
Care este legătura dintre împuternicire și coaching
De ce este importantă împuternicirea în cadrul coaching-ului?
Cum ți-ai împuternici ucenicul? - descrie în cuvintele tale..

Activitatea 2: Aduceți grupul înapoi pentru discuții în grup (fiecare grup are 
un purtător de cuvânt pentru notițe)

Activitatea 3: Predarea teoriei despre împuternicire (PPT)

Activitatea 4: Joc de feedback (dezvoltați conștiința de sine)
Cercetările arată că majoritatea persoanelor care lucrează în organizații 
suferă de o lipsă de feedback; iar ei, la rândul lor, nu reușesc să ofere 
feedback oamenilor din jurul lor. O creștere a cantității și a calității 
feedback-ului pe care oamenii îl primesc conduce la o îmbunătățire a 
motivației, a calității muncii lor și a capacității și dorinței lor de a se 
dezvolta.
Notă: Aceste carduri conțin calități umane pozitive, cum ar fi: de ajutor, 
cinstit, întreprinzător, creativ sau responsabil.

Activitatea 5
Inițiați o discuție de grup / conversație educațională despre modul în care 
aceste cărți (joc de feedback) v-ar putea ajuta să sprijiniți ucenicul pentru a 
evalua și califica propriile rezultate.

Activitatea 2: Videoclipuri despre îndrumare
Două videoclipuri despre îndrumarea profesională

Purtătorul de cuvânt al fiecărui grup împărtășește ideile pe care le-au dezvoltat și le 
scrie pe flipchart.
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să recunoască faptul că o 
relație empatică, de încredere 
între JJC și ucenic este baza 
pentru o bună orientare;
aranjați cu ucenicul ce este 
necesar pentru a putea 
finaliza cu succes cursul și 
instruirea practică în cadrul 
companiei;
ajutați ucenicul să rezolve 
problemele sau provocările 
legate de muncă sau de 
studiu;
să sprijine ucenicul pentru a 
dezvolta o rezistență generală 
pentru a parcurge schimbările 
în mediul profesional sau la 
locul de muncă.

Introducere

Un obiectiv important al pregătirii este ajutarea cursantului să învețe cum să gândească mai productiv în timp ce rezolvă problemele, prin 
combinarea gândirii creative (pentru generarea ideilor) și gândirii critice (pentru evaluarea ideilor). Capacitatea de a defini sau identifica 
problema, de a genera soluții alternative sau potențiale, de a crea legături între un preparator și elev în vederea cooperării îmbunătățite și 
activării într-un mod mai productiv. 

Prin acest curs, cursantul va fi instruit asupra diferitelor tehnici pentru recunoașterea și detectarea a ceea ce este o problemă, pentru identifi-
carea naturii problemei și pentru a căuta soluții posibile și a lua decizii. 

Elevul și preparatorul pot beneficia de deținerea abilităților adecvate de rezolvarea problemelor. Unele dintre probleme sunt, evident, mai grave 
sau mai complexe decât altele. De aceea, deținerea capacității de a înțelege importanța rezolvării problemelor și conștientizarea barierelor 
care pot apărea în acest proces reprezintă o etapă importantă spre construirea unei relații corespunzătoare între preparator și elev. 

Analizarea și Rezolvarea problemelor

Descrierea cursului

Durata sugerată a instruirii : 1,5 ore

Definiții
Importanța rezolvării problemelor 
Metode de rezolvarea problemelor
Instrumente de rezolvarea problemelor

Materiale: Materiale de distribuit, flipchart, markere, blue tack 
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Activitățile includ: Lucru în grup, joc de rol, studii de caz, discuții în grup



Verificarea 
nivelului la care 
JJC îndeplinesc 
obiectivele de 
învățare.

Test online

Portofoliu de 
reflecție

Întrebări cu 
răspuns multiplu

Timp: 

Note de distribuit
Rezolvarea 
problemelor 
necesită două 
tipuri distincte de 
abilități mentale, 
analitice și 
creative. 
Gândirea analitică 
sau cea critică 
include abilități 
cum ar fi 
ordonarea, 
compararea, 
diferențierea, 
evaluarea și 
selectarea. 
Asigură un cadru 
logic pentru 
rezolvarea 
problemelor și 
ajută la selectarea 
celei mai bune 
alternative dintre 
cele disponibile 
prin restrângerea 
gamei de 
posibilități (un 
proces 
convergent). 
Gândirea analitică 
predomină, 
adeseori, pentru 
rezolvarea 
problemelor 
închise, acolo 
unde trebuie 
identificate și 
analizate multe 
cauze posibile 
pentru găsirea 
cauzei reale. 
http://www.itseduc
ation.asia/the-skill
s-of-problem-solvi
ng.htm

Subiectul și
Obiectivele Instruirii 

Activități de Instruire și de Învățare Mixte Resurse NoteMetode de
evaluare

Introducere:Sesiunea 1: Analizarea și 
Rezolvarea problemelor 

Obiective:

La finalul acestei sesiuni, 
Junior Job Coach-ul trebuie 
să poată:

defini rezolvarea 
problemelor, importanța 
acestui proces și limitele 
sale;
înțelege și recunoaște 
valoarea procesului de 
rezolvare a problemelor în 
viața cotidiană; 
aplica metode de 
rezolvarea problemelor 
pentru JOJTC;
învăța cadre și instrumente 
practice care pot fi 
utilizate de participanți 
pentru a-i ajuta să 
structureze inovații de 
succes în diverse domenii 
de activitate

Flipchart, 
markere, 

Material de 
distribuit referitor 
la Analizarea și 
Rezolvarea 
problemelor 

Brainstorming

Analizarea și 
rezolvarea 
problemelor
Joc de rol și 
scenariu 

Abordări generale pentru Analizarea și Rezolvarea problemelor și definirea 
diferitelor metode de rezolvarea problemelor. 
Discutați:

De ce este important să se învețe despre analizarea și rezolvarea problemelor;
Cum ajută conceptul de rezolvare a problemelor preparatorul și elevul pentru 
ocupare. 

Activitatea 1: Sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri. Inițiați o discuție 
în grup asupra semnificației rezolvării problemelor. Adresați participanților 
întrebările (sau scrieți-le și afișați-le pe flipchart):  

Activitatea 3: Participanții se pot implica într-un scenariu de joc de rol prin 
utilizarea instrucțiunilor din materialele de distribuit. Puncte de învățare 
cheie: Cum pot aplica aceasta în organizația mea prin utilizarea diferitelor 
tehnici.

Ce semnifică cuvintele analizarea și rezolvarea problemelor? 
La ce se referă rezolvarea problemelor în activitatea de preparare? 
De ce gândirea creativă/gândirea critică sunt importante pentru rezolvarea 
problemelor?
Ce abilități trebuie să aibă preparatorul pentru rezolvarea problemelor?

Activitatea 2: În grupuri, participanții discută diferite metode privitoare la 
analizarea și rezolvarea problemelor. 

Exemplu de metode de rezolvarea problemelor; 
Cum se utilizează abilitățile de gândire critică și creativă pentru a vă ajuta să 
evaluați problema și să luați decizii;
Dobândirea tehnicilor/metodelor concrete de rezolvare a problemelor;
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Pasul 1: Introduceți conceptul de Junior Job Coach pentru potențialii participanți

Consultați "Ce este o slujbă de lucru pentru tineri: scopuri și obiective, beneficii pentru studenți"

Pasul 6: Înregistrarea și certificarea

După finalizarea cursului, participanții vor primi certificate ca dovadă a finalizării cu succes a programului 
(a se vedea anexele 8 și 9).

Pasul 2: Recrutarea participanților

Familiarizați-vă cu următoarele documente:

Utilizați criteriile de selecție din Ghidul formatorului.
Cadru de Competența versiunea scurtă (Anexa 1).
Cadru de Competența Grilă (Anexa 2).

SECȚIUNEA 3: PAȘII PENTRU PREDAREA TRAININGULUI JUNIOR JOB
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Pasul 3: Organizarea trainingului pentru juniori

Există șase sesiuni de instruire care acoperă fiecare Competență. Fiecare sesiune poate dura până la
1 - 1.5 ore

Programul de formare de mai sus conține șabloanele de formare pentru fiecare competență, inclusiv 
activitățile și materialele de instruire sugerate.

Toate celelalte materiale, inclusiv clipuri video, PowerPoint, formulare și materiale, pot fi găsite pe site.

Pasul 4: Evaluare

Participanții vor efectua o autoevaluare stagiară la începutul și la sfârșitul instruirii (a se vedea anexa 3).

Pasul 5: Evaluarea

Există diferite instrumente pentru a evalua formarea pentru cursanți, formatori și observatori (vezi anexele 
5, 6 și 7).



Anexa 1: Cadrul de competențe Junior Job Coach
SECȚIUNEA 4: Anexe

Junior Job Coach este un student coach, care susține un student de un nivel mai scăzut la locul 
de muncă.

Această versiune de o pagină a Cadrului de Competențe JJC este menită să vă ofere o vedere 
sumară a celor șase competențe pe care un Junior Job Coach le va dezvolta urmând un program 
de instruire JJC. De asemenea, pe website-ul Junior Job Coach: www.juniorjobcoach.eu puteți 
găsi o versiune completă a acestuia.

Cadrul de Cometență JJC a fost dezvoltat ca urmare a unor cercetări în 5 țări cu privire la 
literatura actuală în legătură cu aptitudinile de mentoring și coaching, precum și  munca extensivă 
de teren cu profesorii, angajații & angajatorii. Acest cadru prezintă cele mai dezirabile rezultate 
pentru un student sau ucenic în rolul unui job coach și este folosit în programul de instruire JJC.

Competențele cheie sunt plasate într-o structură matriceală și sunt descrise în termenii unor 
rezultate de învățare. Acest fapt ajută un furnizor de cursuri să conceapă un program de instruire 
pe baza unui cadru, ca și un profil individual pentru fiecare cursant.

Mai multe informații despre cadrele de competență găsiți pe: www.vocationalqualification.net.

CADRU DE COMPETENȚĂ
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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:

Tabelul 1: Versiunea de o pagină a Cadrului de Competențe Junior Job Coach 

22



Anexa 2: Tabelul 2: Cadrul de competență Junior Job Coach– Tabelul de competențe cu stadii de dezvoltare
 Junior Job Coach-ul:
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…  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

ANGAJAMENT

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 
demonstarea 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.

1 2 3 4

1 2 3 4

 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
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… 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



COMUNICARE
Abilitatea de a recunoaște feedback-ul in mod obiectiv atât 
verbal cât și scris și noile forme de informații, referitoare la 
o activitate în care cursanții sunt implicați. 

ANTERIOR CURSULUI
DE INSTRUIRE

ULTERIOR CURSULUI
DE INSTRUIRE

AUTOEVALUAREA  CUNOȘTINȚELOR ȘI
ABILITĂȚILOR LEGATE DE:

1

1

1

2 3 4 5 1 2 3 4 5

IMPLICARE și REASIGURARE
Abilitatea de a fi nepărtinitor/de a nu avea prejudecăți. 
Abilitatea de a motiva o altă persoană.
Abilitatea de a construi o relație puternică cu cursantul.

2 3 4 5 1 2

CONFIDENȚIALITATE și SERIOZITATE
Abilitatea de a acționa constant într-o manieră profesionistă.
Abilitatea de a acționa într-un mod confidențial, empatic și 
sensibil cu alte persoane

2 3 4 5 1 2

3 4 5

3 4 5

1
DEZVOLTARE PERSONALĂ

Abilitatea de a demonstra conștientizarea diferitelor valori, 
credințe și comportamente. 
Abilitatea de a utiliza această conștientizare de sine pentru 
gestionarea eficacității pentru îndeplinirea diferitelor obiective.

2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
ANALIZAREA și REZOLVAREA PROBLEMELOR

Abilitatea de a identifica și interpreta structura sau de a 
crea soluții (posibile) și de a lua decizii privitoare la un 
aspect incert sau dificil care necesită rezolvare. 

2 3 4 5 1 2 3 4 5

Anexa 3: Autoevaluarea învățării cursantului

Vă rugăm să analizați următoarea listă de competențe, luând în considerare ceea ce ați știut anterior 
acestui curs de instruire și ceea ce ați învățat pe durata participării la acest curs. 

Încercuiți numărul care reprezintă cel mai bine cunoștințele și abilitățile dvs. anterior și ulterior acestui 
curs de instruire

SCARĂ DE APRECIERE:   1 = SCĂZUT 3 = MEDIU 5 = SPORIT
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Anexa 4: Jurnal de reflecție asupra învățării

Ce am învățat? Ce nu am înțeles?Cum contribuie această experiență de învățare
la dezvoltarea mea ca JJC?

Cum contribuie această experiență de
învățare la dezvoltarea mea personală?

Jurnal de reflecție asupra învățării

Angajament

Confidențialitate
și seriozitate/
fiabilitate

Dezvoltare 
personală

Comunicare

Reasigurare/
Afirmare

Rezolvarea 
problemelor

Competența

Jurnal de reflecție asupra învățării va fi un raport de evidență a experienței de învățare a cursantului. 
Jurnalul va fi un mijloc pentru ucenic de a ține evidența cunoștințelor si abilităților dezvoltate
Jurnalul va ajuta JJC să reflecteze asupra conținutului cursului, să-și autoevalueze înțelegerea diferitelor competențe și să identifice domeniile 
de îmbunătățire

Rezultatele jurnalului
Ucenicii vor scrie texte de reflecție care vor descrie și rezuma: 

înțelegerea conceptelor-cheie prezentate în obiective;
înțelegerea rolului lor precum și a așteptărilor;
experiențele lor de învățare și dezvoltarea personală
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Anexa 5: Testarea evaluării programului de instruire

1. Înțelegerea obiectivelor programului de training JJC
Ați reușit să obțineți o bună înțelegere a scopului și obiectivelor sale?
A fost ceva ce nu era clar?

2. Așteptările voastre de la program
Ce beneficiu v-ați așteptat să obțineți din acest program?
Trainigul a întrunit așteptările dvs.?

3. Competențele programului de training
Ați găsit trainingul JJC și competențele cheie ușor de înțeles?

Chestionar pentru JJC

4 .Activitățile de învățare
Cât de mult ați găsit activitățile de învățare relevante pentru abilitățile pe care le-ați dezvoltat?
Ți-au captat pe deplin interesul?
Ce metode de învățare ți-a plăcut cel mai mult?
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5. Rezultatele de învățare
La sfârșitul fiecărei sesiuni, ați putut evalua cât de bine ați realizat obiectivele de învățare?
Ați utilizat Setul de instrumente de autoevaluare și Jurnalul de reflecție asupra învățării?
Cum v-au ajutat aceste instrumente să vă evaluați învățarea?
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Anexa 6: Chestionar pentru profesori/formatori

1. Înțelegerea programului de training 
Documentația pe care ați primit-o despre programul JOTC a fost accesibilă, clară și cuprinzătoare?
Ați reușit să obțineți o bună înțelegere a scopului și obiectivelor sale?
A fost ceva neclar?

2. Recrutarea studenților/ucenicilor în program
Cât de ușor a fost să recrutați studenți/ucenici în program?
Ați avut materiale / resurse adecvate pentru a vă ajuta să faceți acest lucru?
Ați dezvoltat materiale în acest sens?
Care credeți că este principalul "punct forte” al programului JOTC?

3. Competențele și obiectivele programului de training JJC
Au fost clare obiectivele de realizare a competenței?
În livrarea trainingului te-ai folosit de cadrul de competențe dezvoltat?

4. Training și activități mixte de învățare
În ce măsură au fost descrierile activității de învățare suficiente pentru a vă ajuta să planificați sesiuni de formare de 2 ore?
Cât de relevante erau acestea pentru atingerea rezultatelor învățării?
Cat de mult i-a implicat conținutul dezvoltat? 
Ați adăugat sau modificat conținutul activității? Dacă da, ai transmis mai departe?
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5. Resurse
Cât de utile au fost resursele sugerate?
Dacă ați folosit alte resurse, le-ați menționat în programul de training?

6. Metode de evaluare
Au fost aceste metode potrivite scopului?
Dacă ați utilizat alte metode, le-ați notat undeva?

7. Alte comentarii
Vă rugăm să menționați sugestii de îmbunătățire a programului
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1. Strategiile din cadrul acestei sesiuni au fost adecvate pentru 
realizarea obiectivelor de instruire. 1 2 3 4 5

2. Sesiunea s-a bazat efectiv pe cunoștințele participanților 
referitoare la conținut și învățare. 1 2 3 4 5

3. Strategiile și activitățile de instruire utilizate în cadrul acestei 
secțiuni au reflectat atenția pentru participanți: 1 2 3 4 5

5. Proiectarea sesiunii a încurajat abordarea asupra învățării bazată 
pe colaborare. 1 2 3 4 5

6. Proiectarea  sesiunii a încorporat sarcini, roluri și interacțiuni 
corespunzătoare subiectului. 1 2 3 4 5

8. Proiectarea sesiunii a echilibrat în mod adecvat atenția acordată 
obiectivelor multiple. 1 2 3 4 5

9. Timp și structură adecvată au fost asigurate pentru reflecție 1 2 3 4 5

10. Timp și structură adecvate au fost asigurate pentru ca 
participanții să-și împărtășească experiențele și opiniile. 1 2 3 4 5

11. Ritmul sesiunii a fost adecvat pentru scopurile sesiunii de 
instruire și pentru nevoile cursanților. 1 2 3 4 5

12. Sesiunea a demonstrat strategii eficiente de evaluare. 1 2 3 4 5

13. Implicarea activă a tuturor participanților a fost încurajată și 
apreciată. 1 2 3 4 5

14. A existat un climat de respect referitor la experiențele, ideile și 
contribuțiile participanților. 1 2 3 4 5

15. Participanții au fost implicați, din punct de vedere intelectual, în 
ideile relevante pentru subiectul sesiunii. 1 2 3 4 5

Anexa 7: Program de observare a cursului de instruire

Vă rugăm să încercuiți numărul care vă reprezintă cel mai bine evaluarea fiecărui aspect prezentat în 
cadrul acestui curs de instruire. 
SCARĂ DE APRECIERE:  1 = REDUS 3 = MEDIU 5 = SPORIT

Comentarii generale:

Adapted from:  I-TECH 2004. Building a Training Program:  Sample Expert Observer Rating Tool Training Session Observation Protocol
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1

Nume Prenume

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Anexa 8: Registrul participanților

Tema:

Data:   Timp:

Locația:

Formator:

Observator:
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CERTIFICATE OF COMPLETION
THIS CERTIFIES THAT

Has successfully completed the Junior Job Coach Training Programme
in the six Competences of the Junior Job Coach Competence Framework:

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

(Organisation/Institution Name)

(date)

(signature)

(position)

Engagement

Personal Development

Analysis

Confidentiality and Reliability

Communication

Problem Solving
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