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V E R S I U N E A  S C U R T Ă
C A D R U L  D E  C O M P E T E N Ț E



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 a 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:
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Junior Job Coach este un student „coach” antrenat pentru a susține și a sprijini 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 mentorat 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.


