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Introducere

CUM SE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAMUL JUNIOR JOB COACH 

În paginile următoare veți găsi toate materialele de care aveți nevoie pentru implementarea programului 
Junior Job Coach în instituția dvs. de pregătire.

Aceste materiale completează Cadrul de Competență JJC și Programul de formare JJC. Acestea oferă 
metodologia și instrumentele necesare implementării. Veți vedea că, la fel ca în cazul Programului de 
formare JJC, acestea pot fi adaptate pentru a se potrivi propriei dvs. organizații.

Obiectul principal al programului JJC este reducerea abandonului. Experiența noastră demonstrează că 
acesta ajută și la finalizarea cursului, la performanța și satisfacția angajatorului. 
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1. Cadru

Student cu risc

Programul Junior Job Coach oferă suport intensiv pentru plasarea pe piața forței de muncă pentru a 
preveni abandonul. Se concentrează pe sprijinul intensiv pentru plasarea forței de muncă referitor la 
studenții vulnerabili sau cu un risc crescut de abandon. Acestora li se oferă îndrumări suplimentare din 
partea colegilor studenți în același program de învățare, care au experiență de plasare a forței de muncă. 
Aceștia sunt Junior Job Coaches.

Conceptul JJC a avut rezultate pozitive atât pentru grupurile de studenți, cât și pentru angajatori. 
Abandonul școlar timpuriu este prevenit, Junior Job Coaches își îmbunătățesc oportunitățile de carieră 
prin CV-urile lor, iar interesul și angajamentul față de o nouă abordare de mentorat este stimulat în rândul 
angajatorilor. Aceste rezultate de tipul “toată lumea câștigă” pot fi dezvoltate în continuare.

Informațiile de aici vă vor ajuta să vă dezvoltați propriul program JJC sau să implementați metodologia 
într-unul dintre programele dvs. de învățare.

Fiecare tânăr care părăsește școala fără o calificare este o pierdere. Tinerii trebuie să realizeze că, având 
calificare, își îmbunătățesc optim oportunitățile pe piața muncii. 

Oferind o gamă bună de locuri de muncă și ajutându-i pe studenți să le ocupe cu succes, asigură garanția 
unei calificări inițiale și încurajează un flux constant către piața muncii. Deseori, companiile văd oferirea 
de locuri de muncă și sprijinul practic asociat ca pe o povară. Sprijinul intens în plasarea muncii înlătură 
această barieră și angajează companiile într-un mod mai apropiat și mai productiv.
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 2. Descriere

Principiul de bază al metodologiei JJC este de a-i face pe studenți conștienți de propriile calități și talente 
și de a-i încuraja să și le folosească eficient și să le dezvolte în continuare în practica profesională.

Această abordare pozitivă este inclusă în metodologie și este aplicată în mod constant de la introducere 
până la evaluarea finală. Metodologia include o schemă de competențe și un program de pregătire pentru 
Junior Job Coaches. Noii studenți din primul an de plasare pe piața muncii se vor potrivi cu JJC, care sunt 
colegi de-ai lor ce au dobândit deja experiență de plasare pe piața muncii ca studenți de nivel 3 sau 4. 
Metoda de întâlnire rapidă este folosită pentru a obține o potrivire atentă și funcționează extraordinar 
pentru a obține potriviri bune. Se realizează în prealabil un inventar amănunțit al calităților de suport 
necesare. Studenții de nivel 3 sau 4 vor fi instruiți și, în final, certificați ca Junior Job Coaches.

JJC constituie „asistența suplimentară”. JJC este disponibil, la distanță, pentru toate întrebările, 
dezamăgirile, frustrările sau incertitudinile cu privire la sarcinile de angajare și la relațiile cu colegii. Prin 
intermediul rețelelor de socializare, studenții pot solicita ajutor JJC-urilor lor în orice moment și pot primi 
un răspuns imediat. În timpul perioadei de plasare pe piața muncii, JJC sunt aproape permanent disponibili 
pentru studenții din primul an prin intermediul social media. Deoarece JJC sunt ușor de accesat, se pot lua 
măsuri rapide dacă apar probleme în timpul plasării pe piața muncii. JJC asigură, de asemenea, o parte din 
monitorizarea locului de muncă. JJC urmăresc progresul și rezultatele studenților pe parcursul activităților 
de lucru prin intermediul social media.

După întâlnirile rapide, există o întâlnire de început pentru a ne cunoaște mai bine și a stabili acorduri. În 
perioada de plasare pe piața muncii, există ședințe provizorii între JJC și stagiar pentru a evalua locul de 
muncă, acordurile și sprijinul. Pentru toate întâlnirile, sunt furnizate Formulare de acord și evaluare în 
manualul disponibil pentru întâlnirile rapide și potriviri. Raportul final comun oferă o evaluare finală a 
contactului cu Formatorul de plasare în muncă pentru juniori, care este potrivit pentru includerea într-un 
raport de plasament de către stagiar. Întâlnirile de început, de evaluare și de final completează procesul în 
ansamblu. Astfel, există, practic, o monitorizare permanentă a progresului.

JJC în sine pot, de asemenea, apela la coordonatorul proiectului pentru ajutor, sfaturi sau feedback prin 
intermediul social media.

Sarcinile antrenorului Junior Job:

Intrarea în contact cu studentul și menținerea acestuia cel puțin o dată pe săptămână.
Răspunde la întrebări concrete privind mediul plasării forței de muncă, orice sarcini de plasare de 
forță de muncă și sarcini de plasare de forță de muncă care nu sunt neclare.
Oferă răspunsuri sau sfaturi despre relațiile cu colegii și cu conducerea și contribuie la înțelegerea 
culturii companiei.
Obține feedback cu privire la acțiunile și atitudinea studentului.
Semnalarea incertitudinii, nemulțumirilor, dezamăgirii sau frustrării, punând întrebări mai 
aprofundate despre acestea și analizând dacă trebuie luat contactul cu profesorul de orientare în 
carieră și coaching.

Sarcinile stagiarului / studentului cu risc:

Este răspunzător în comun de menținerea contactului și răspunsul către JJC.
Oferă feedback despre suportul din partea JJC.
Păstrează un jurnal al contactelor sau include rezultatele contactelor în raportul de plasare a forței 
de muncă.

5



3. Structura 

Structura integrată a programului de antrenori Junior Job cu diferiți actori și rolurile și responsabilitățile 
lor, este prezentată mai jos. Studentul cu risc este în centru cu un antrenor junior lângă el/ea. 
Managementul programului se află în școală.
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4. Beneficii

Proiectul Junior Job Coach generează rezultate pozitive atât pentru JJC, cât și pentru cursanți și pentru 
angajatori / companii. Sprijinul între colegi are succes pentru că se bazează pe experiența proprie a JJC în 
domeniul muncii. Metodologia JJC apelează direct cunoștințele și experiența în câmpul muncii ale 
colegului: sunt practice și recunoscute. Se conectează în special cu atitudinea orientată către soluții a 
studenților din programele VET care nu au antrenori colegi (TIC, Finanțe, Construcții / Tehnologie, 
Autovehicule etc.). Junior Job Coach este mai mult un mentor și un model, sau un exemplu, decât un 
antrenor sau amic. Interacțiunea socială este esențială în metodologia de sprijin JJC. Odată cu 
recunoașterea realizărilor speciale ale JJC prin intermediul certificatului, abordarea JJC face apel la 
sensibilitatea relativ puternică a acestor studenți față de respect și statut. Mai mult, faptul că certificatul 
JJC arată bine în CV și oferă un avantaj pe piața muncii, este un stimul puternic. Certificatul oferă JJC-ului 
o poziție formală și un statut pe care atât studenții, cât și angajatorii îl apreciază foarte mult. Cu toate 
acestea, metodologia JJC de sprijin de la egal la egal asigură o conexiune cu o serie de caracteristici cheie 
ale sistemului european de formare profesională (VET).
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5. Rezultate

Pentru studenții cu risc:

Studenții vulnerabili câștigă încredere în sine și o atitudine profesională prin atenția și intervențiile 
unui coleg din același program de învățare.
Studenții cu risc au o probabilitate mai mare de a obține un loc de muncă de succes.
Studenții afirmă că acest contact are un efect pozitiv asupra motivației lor de a finaliza programul 
de învățare.

Pentru antrenorii Junior Job:

JJC își extind conștiința de sine, competențele și experiența practică prin participarea la proiect.
JJC își îmbunătățesc oportunitățile de angajare datorită experienței lor cu activitățile de îndrumare 
și conducere.
Obținând aceste certificate, JJC își îmbunătățesc CV-urile și își cresc șansa de a avea un loc de 
muncă plătit pe piața muncii.

Pentru angajatori:

Interesul angajatorilor pentru plasamentele de muncă este stimulat de abordarea JJC de susținere 
de la egal la egal și se simt luați mai în serios ca și companii de plasare a forței de muncă.
Instructorii de plasament din cadrul companiilor de plasare de forță de muncă se angajează să 
dezvolte JJC și sunt pregătiți să găsească noi abordări pentru sprijinirea plasării forței muncă.
Parteneriatul dintre VET și angajatori se îmbunătățește.

Pentru centrele de învățământ profesional

Niveluri de abandon mai scăzute și locuri de muncă mai de succes.
Retenția plasării pe locurile de muncă: VET oferă un sprijin vizibil în îndrumarea privind plasarea 
forței de muncă în companii: contactul dintre programul de învățare și companiile de plasare de 
forță de muncă este intensificat și generează un angajament mai mare în rândul angajatorilor.
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6. Activități 

6.1 Pregătire și recrutare
6.2 Formare
6.3 Întâlniri rapide și potriviri
6.4 Monitorizare și evaluare
6.5 Parteneriat cu companii
6.6 Personalizare: Variante și Suplimentări
6.7 Întâlnire și cunoaștere JJC
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Întregul program - inclusiv recrutarea, pregătirea, formarea, implementarea și evaluarea - cuprinde o 
perioadă educațională de cel puțin un semestru. Metodologia JJC este transferabilă și poate fi 
personalizată. Mentoratul JJC / stagiar include o perioadă de plasare în muncă de maximum un semestru. 
Structura este utilă astfel încât există o perioadă inițială și o perioadă de încheiere a sprijinului suplimentar 
acordat de JJC stagiarului.



Perioada 1. Dezvoltare și pregătire (4 săptămâni)

 6.1 Pregătire și recrutare

**** Alegerea gratuită a JJC, fără alegere gratuită sau o alegere bazată pe întrebarea de învățare a stagiarului? ****
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Introducerea proiectului JJC: informarea echipei/profesorilor.
Recrutarea echipei de proiect (6. Echipa de proiect și Alocarea sarcinilor):
un coordonator de proiect (0.05 – 0.1 FTE)
un instructor / profesor
unul / doi consilieri de carieră / antrenori de studiu / mentori pentru monitorizarea contactului JJC / stagiar.
Orientarea către alegerea participanților: în ce grupuri vor participa?
Recrutarea participanților:
JJC: alegerea unui grup de studenți sau selectarea participanților candidați. ****
Stagiari: alegerea unui grup sau selectarea studenților eligibili pentru ajutor suplimentar în timpul plasării în 
muncă (studenți cu risc).****

*JJC: Dezavantajul selectării sau alegerii libere a JJC-urilor este că un grup mare pierde oportunitatea de 
a folosi talentele neașteptate din cauza lipsei de cunoștințe despre sprijinul de la egal la egal. Abordarea 
JJC oferă pregătirea și sprijinul complet al JJC-urilor pe întreaga sa structură. Formarea inspiră JJC și îi 
plasează într-o poziție bună pentru a putea oferi sprijin. Acest lucru le stimulează motivația. Aceștia 
experimentează ce înseamnă a fi un model și obțin un certificat care le oferă un statut formal și 
recunoașterea rolului de mentori. Acest lucru generează motivație și dăruire pentru rolul de Junior Job 
Coaches.

**Trainee: Dezavantajul alegerii libere sau a selectării studenților cu risc este acela că studenții înșiși 
simt că nu au nevoie de ajutor suplimentar sau nu îl doresc din cauza unei frici percepute de pierdere a 
confruntării. Acest lucru poate fi evitat selectând un grup, ceea ce evită, de asemenea, un risc inutil 
pentru un număr de studenți de finalizare nesatisfăcătoare a plasării în muncă. Este important pentru 
motivația cursanților ca aceștia să influențeze alegerea antrenorului lor Junior Job. Prin selectarea 
calităților dorite ale JJC-urilor lor și alegerea celor patru JJC-uri preferați după întâlnirile rapide, acestea 
simt că au făcut o alegere personală. Întâlnirile rapide și alegerea stagiarului sunt o condiție prealabilă 
pentru o potrivire de succes! Metoda „Întâlnirilor rapide și a potrivirilor pe calități dezirabile” a proiectului 
oferă această precondiție (Manual și materiale pentru întâlniri rapide și perioada a 3-a în acest sens: 
întâlnire rapidă și potrivire).



Perioada 2: Pregătirea și implementarea Programului de Formare JJC 

 6.2 Formare
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Formatorul administrează autoevaluarea JJC-ului cu participanții (Pachetul de formare JJC).
Formatorul pregătește formare cu ajutorul ghidului de formare (Pachetul de formare JJC).
Formatorul introduce schema de competențe JJC candidaților / participanților (Schema de competențe 
JJC / Cadrul de competențe)
Formatorul derulează formarea în cele șase sesiuni ale Programului de formare JJC: fiecare sesiune se 
ocupă de una dintre competențele JJC (Pachetul de formare JJC).
Formatorul administrează autoevaluarea la sfârșitul formării (măsurarea de bază) și roagă participanții 
să completeze formularul de evaluare JJC.
Formatorul completează formularul de evaluare a Formatorilor (Pachetul de formare).

Participanții primesc Certificatul Erasmus+ de antrenor Junior Job (Pachet de formare)

Perioada 3: Întâlniri rapide și potrivire

6.3 Întâlniri rapide și potrivire

Coordonatorul proiectului planifică și organizează întâlnirile rapide după formarea JJC-ului (Manualul 
Profesorilor pentru întâlniri rapide și potrivire).
Profesorii / mentorii pregătesc întâlnirile rapide stabilind calitățile personale și cele dezirabile pentru 
JJC-uri, în conformitate cu metoda calităților (Manualul pentru Întâlniri rapide și Potrivire). 
JJC și stagiarii completează formularele cu calități și le iau cu ei la întâlnirile rapide (Formularul 1 + _2 
pentru Întâlniri rapide și calități).
Stagiarii și JJC se prezintă reciproc în întâlnirile rapide și se cunosc.
După întâlnirile rapide, stagiarii își completează preferințele pentru patru JJC-uri din formular: li se 
garantează că unul dintre cei patru va fi antrenorul lor Junior Job.
JJC și stagiarii completează formularele după întâlnirile rapide și le predau profesorilor / mentorilor.
După întâlnirile rapide, profesorii / mentorii fac potrivirea pe calitățile și preferințele dorite ale 
stagiarilor și transmit potrivirile către JJC.
Toți JJC se prezintă (prin intermediul rețelelor de socializare): „Bună, eu sunt antrenorul tău pentru 
joburi!”



Perioada 4: În timpul plasării în muncă
Sprijin în timpul plasării în muncă: mentorat și evaluare

 6.4 Monitorizare și evaluare
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În cadrul lecțiilor, profesorii / mentorii discută despre evoluția contactului JJC / stagiar și fac schimb 
de informații.
Profesorii / mentorii planifică întâlnirile în perioada de plasare a forței de muncă.
Începutul întâlnirii: JJC și stagiarul se cunosc și fac o propunere pentru acordurile referitoare la 
contact, de exemplu cât de des și la ce oră (fixă): „Îți voi trimite un mesaj de socializare în fiecare 
miercuri dimineața pentru a te anunța cum merge căutarea  ”(Formularul_3 + _4 Cunoaștere și încheiere 
acorduri).
JJC oferă un ajutor suplimentar pentru toate întrebările referitoare la misiunile de plasare a forței de 
muncă, situația companiei de plasare de forță de muncă și relația cu supraveghetorul de plasare în 
cadrul companiei: de exemplu „Dacă doriți să aveți diverse misiuni, nu ezitați să vă adresați 
supraveghetorului de plasament și să întrebați dacă puteți face mai mult. Întrebați dacă puteți ajuta cu 
ceva”.
Prima / a doua ședință de evaluare a JJC / stagiar: cu privire la evoluția plasamentului și noi acorduri 
cu privire la aceasta și contact (formularul_5 Acorduri de evaluare a potrivirii).
Întâlnire finală: evaluare finală a plasamentului și a rezultatelor contactului JJC / stagiar (formular_6 
Evaluarea finală a potrivirii)



Perioada de la 1 la 4: contactul cu companiile de plasare de forță de muncă și promovarea 
suportului JJC de la egal la egal

 6.5 Parteneriatul cu companiile
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Coordonatorul proiectului abordează companiile cunoscute de plasare a forței de muncă și prezintă 
abordarea de tipul sprijin de la egal la egal cu Junior Job Coach ca o nouă abordare pentru îndrumarea 
suplimentară în plasarea în muncă și sprijinul companiilor cu supravegherea activității lor profesionale.
Coordonatorul proiectului informează companiile de plasare de forță de  muncă că studentul lor JJC 
este și antrenor Junior Job („Să mă prezint: sunt un antrenor Junior Job”).
Coordonatorul proiectului abordează companii noi și existente de plasare a forței de muncă, cu 
solicitarea de a crea locuri de muncă pe termen lung pentru studenții cu risc și oferă sprijin JJC ca 
asistență la distanță din partea VET (Junior Job Coach Toolkit pentru companii).
Coordonatorul proiectului caută să obțină contactul personal cu formatorii de plasament din cadrul 
companiilor de plasare de forță de muncă, cu scopul de a crea noi locuri de muncă pentru studenții cu 
risc (JJC Toolkit pentru companii).
Coordonatorul proiectului se asigură că școala și compania de plasament semnează protocolul de 
coordonare, astfel încât angajatorul să fie conștient de condițiile și suportul pe care se poate baza (Set 
de instrumente).
Coordonatorul proiectului menține contactul cu companiile partenere în timpul perioadei de plasare a 
stagiarului.
La sfârșitul perioadei de plasare, coordonatorul proiectului evaluează împreună cu compania, 
rezultatele ajutorului suplimentar al JJC / stagiarului.



 6.6 Personalizare: Variante și Suplimentări
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Abordarea JJC poate lua, de asemenea, forma unor grupuri de proiect, în loc de potriviri unu la unu: 
unul până la trei JJC formează un grup de proiect cu un număr de studenți în primul an la locul de 
muncă. Aceștia desfășoară împreună sarcini de proiect la școală, JJC ajutând studenții din primul an 
să își îndeplinească sarcinile.
Grupurile de proiecte JJC pot desfășura împreună pregătirea intensivă de plasare în muncă: în timpul 
lecțiilor de pregătire a plasării în muncă, pot lucra în grupuri pe CV-uri și pot practica interviuri de 
angajare.
Calitatea contactului pe termen lung reprezintă un punct de atenție în cazurile în care studenții din 
primul an au o participare mai puțin bună. 
Pentru o bună interacțiune socială și conexiune, accentul poate fi pus mai mult pe perioada de 
pregătire, cu activități comune de „cunoaștere”, cum ar fi excursii planificate, ateliere etc.
Principiul de bază potrivit căruia o introducere extinsă cu activități comune contribuie la crearea unei 
conexiuni, este un supliment important al abordării JJC: datorită legăturii mai strânse există o 
probabilitate mai mare ca legătura să fie menținută mai mult timp în timpul plasării forței de muncă.
În loc de a pune accent pe monitorizarea contactului dintre JJC și stagiar, accentul este pus pe 
pregătire pentru a crea o bază fermă de contact.
Accent mai mare asupra funcției de rețea a sprijinului de la egal la egal JJC: JJC și stagiarii se vor 
conecta din timp în perioada care precedă plasarea în muncă, după care JJC oferă un ajutor intensiv 
pentru găsirea unui loc de muncă abordând companiile de plasare de forță de muncă din propria rețea 
și prezentându-le stagiarul. 
Sarcinile JJC pot fi, prin urmare, extinse: ajutarea la găsirea unui loc de muncă, prezentarea stagiarului 
în propria rețea de companii ale JJC-ului, acordarea de ajutor intens cu CV-ul și depunerea acestuia, 
elaborarea sarcinilor de proiect etc.



 6.7 Întâlnirea și cunoașterea JJC
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JJC Faza 1: Întâlnirea și cunoașterea:

Împreună cu JJC, coordonatorul proiectului organizează o „întâlnire și cunoaștere” pentru companiile 
de plasare de forță de muncă și alți angajatori. Întâlnirea și cunoașterea este o întâlnire de relaționare 
în care se pot prezenta companiile de plasare de forță de muncă. JJC organizează o rundă de întâlniri 
rapide în timpul întâlnirii și cunoașterii pentru angajatorii și potențiali studenții prezenți pentru 
plasament. Aceștia pregătesc întâlnirile rapide împreună cu stagiarii (cum să vă prezentați, ce întrebări 
să puneți etc.). În perioada întâlnirilor rapide, încearcă să îi ajute pe stagiari să ajungă la acorduri cu 
angajatorii și să ajute în acest sens. JJC sunt instruiți în această fază.

JJC Faza 2: Întâlniri rapide și potriviri; 
După întâlnirile rapide și potriviri, JJC îi ajută pe potențialii stagiari să găsească un loc de muncă în 
diverse moduri, inclusiv să ia contact cu companiile la întâlnirea de socializare și prezentându-i 
acestora. 

JJC Faza 3:  Ajutor regulat suplimentar pe parcursul plasamentului. 



7. Echipa de proiect și alocarea sarcinilor

Echipa de proiect:
Echipa de proiect include un coordonator de proiect (0.05 – 0.1 FTE), profesori, coach-uri pentru învățare 
și mentori.

Atât grupul de JJC, cât și grupul de stagiari / studenți cu risc ar trebui să fie ghidați de cel puțin un profesor 
sau un mentor.

Programul trebuie monitorizat și evaluat cu o atenție specială asupra:
încurajarea găsirii unui loc de muncă (funcția de rețea a sprijinului de la egal la egal);
prevenirea abandonului pe parcursul activității (concentrare pe recrutarea studenților cu risc);
dezvoltarea continuă a abilităților de mentor de la egal la egal al JJC;
îmbunătățirea parteneriatului dintre instituțiile de învățământ și companiile de plasare de forță de 
muncă.

Coordonatorul proiectului:

Coordonatorul proiectului este responsabil de coordonarea generală a programului JJC și de introducerea 
acestuia în programul de învățare și în echipă, de implementarea metodologiei și de monitorizarea 
progresului proiectului și a rezultatelor proiectului (rezultatele potrivirii JJC / stagiar):

Coordonatorul proiectului organizează recrutarea Junior Job Coaches (JJC-uri) și screening-ul 
potențialilor studenți, ucenici sau studenți cu risc;
Coordonatorul proiectului este responsabil de planificarea, organizarea și implementarea 
programului de formare;
Coordonatorul proiectului participă la monitorizarea și progresul proiectului;
Coordonatorul proiectului menține contactul cu profesorii / antrenorii supraveghetori ai 
programelor de învățare în cauză;
Coordonatorul proiectului este responsabil de introducerea și promovarea proiectului JJC la 
companiile de plasare de forță de muncă și de parteneriatul cu angajatorii;
Coordonatorul proiectului abordează companiile pentru a crea oportunități de plasare a forței de 
muncă pentru studenții cu risc și menține contactul cu companiile partenere în perioada de plasare.

Profesorii / mentorii

Cei doi profesori / mentori sunt responsabili de monitorizarea contactului dintre JJC și stagiar: un profesor 
/ mentor pentru grupul JJC și unul pentru grupul de stagiari. Profesorii / mentorii determină schimbul de 
rezultate și alte informații (capturi de ecran de social media, rezultate ale jurnalului de stagiu, programele 
Excel / I-drive ale JJC-urilor):

Cei doi profesori / mentori își raportează reciproc dacă o potrivire nu funcționează bine, de exemplu, dacă 
contactul nu are loc sau nu este bine întreținut și încurajează îmbunătățirea, identificând ce sau cine este 
responsabil de acest lucru și luând măsurile adecvate.

Există contact între JJC și stagiar?
JJC a încheiat un acord pentru a schimba mesaje cu stagiarul o dată pe săptămână?
Respectă ambii acordurile?
Răspunde stagiarul și, dacă nu, cum poate fi motivat stagiarul?

Coordonatorul proiectului facilitează, de asemenea:
Planificarea și organizarea întâlnirilor rapide, crearea de potriviri, ședința de început, evaluarea 
intermediară și reuniunile de evaluare finale și ședința de închidere;
Furnizarea de formulare și materiale;
Utilizarea de social media - prin intermediul grupurilor de social media, prezentări în  Excel, I-drive 
etc., în scopul schimbului de rezultate și informații;
Implementarea metodologiei în programul de învățare, în curriculum, prin programul de orientare în 
carieră și de coaching, de competențe ale angajatorilor etc.
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8. Manualul profesorului pentru întâlnirile rapide și potrivire 

Roluri și responsabilități 
- JJC are rol de mentor de la egal la egal
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Membru-lider

Este ca o gazdă pentru studenți: încearcă să-i facă pe studenți să 
se simtă bineveniți, în largul lor și în siguranță, văzuți, auziți și 
ascultați.

Oferă o introducere și le arată noilor studenți cum merg lucrurile în 
cadrul școlii, oferă îndrumătorului sprijin și asistență.

Membru-tutore

Asistă la învățarea, planificarea și executarea sarcinilor legate de 
studii și teme. Ajută studenții să își atingă obiectivele.

Oferă sprijin studenților care au performanțe slabe la anumite 
materii.

Orientarea este axată pe furnizarea de cunoștințe, cunoștințe și 
abilități.

Membru-mentor

Este un student model cu care elevul se poate identifica și asocia.

Se concentrează asupra funcționării personale și sociale a 
elevului. Se implică față de student, profesie, identitatea si starea 
sa de bine.

Oferă sfaturi și feedback cu privire la atitudinea și comportamentul 
studentului.

Oferă sfaturi privind: abordarea altor persoane, cum se abordează 
cursurile, stagiile și cum se abordează profesorii.

Membru-coach

Aproape  absolvit și are tone de experiență.

Sprijină membru-lideri, membru-tutori și membru-mentori. 

Fie asistă sau își organizează propriile activități la școală și în 
afara școlii.

Oferă suport internilor.

Este independent și asistă profesorii care sunt angajați în proces.
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Atelier JJC:
Studenții află ce competențe pot folosi în calitate 
de Junior Job Coach

Joc de cărți pentru calități /listă Anexa 1.1.
JJC Formular_1  pentru Întâlniri rapide și Calități – 
JJC -

Joc de cărți pentru calități: cartografierea 
calităților proprii
Învață să acționezi ca un facilitator la Întâlnirile 
rapide

Atelier stagiari
Studenții își pot mapa calitățile pe care doresc să le 
dezvolte
Studenții pot spune ce suport au nevoie pe durata 
practicii în câmpul muncii

Joc de cărți pentru calități /listă Anexa 1.1.
JJC Formular_1  pentru Întâlniri rapide și Calități – 
Stagiar -

Exercițiu individual: Chestionar Ce vi se pare dificil?

Joc de cărți pentru calități: cartografierea 
calităților propria și calitățile așteptate JJC

Atelier obiective de învățare Conținutul atelierului Materiale aferente
Competențe și rezultatul final
revizuite în acest atelier: 

Rezumatul conținutului: Formulare și materiale

Vedere schematică de ansamblu asupra Întâlnirilor rapide și calităților: Atelier despre calitățile JJC-urilor – Atelier calități stagiari

Întâlniri rapide : Manualul profesorului Întâlniri rapide și potrivire: 
Paragraful D: Plan de acțiune Întâlniri rapide

Manualul moderatorului Întâlnirilor rapide 

Stagiarii și JJC se cunosc
Pe baza rezultatelor atelierelor de pregătire 
Stagiarii și JJC investighează dacă există o 
potrivire între calitățile JJC-ului solicitate și 
calitățile reale ale JJC
Stagiarii aleg care JJC se potrivește cel mai bine cu 
așteptările lor privind „Ajutorul suplimentar”

Potrivire: Manualul profesorului Întâlniri rapide și potrivire: 
Paragraful E:  Potrivirea dintre Stagiari și JJC

Stagiarii sunt conectați cu JJC la alegerea lor: JJC 
care le pot oferi cel mai bine calitățile lor și 
calitățile dezirabile ale JJC și astfel, cel mai bun 
ajutor suplimentar

Activitate: Conținutul Întâlnirilor rapide Material aferent

Întâlniri rapide și potrivire
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Obiective de învățare: 

Studenții își pot mapa calitățile pe care doresc să le dezvolte
Studenții pot spune ce suport au nevoie pe durata practicii în câmpul muncii

Maparea calităților

Obiectiv:

Timp:
Material:

Metodă:

Determinarea calităților pe care trebuie să le îndeplinească un JJC pentru a vă completa 
calitățile și a vă asigura sprijinul de care aveți nevoie în timpul practicii în domeniul 
profesional. 
30 minute
Copii ale Formularului: Formular_1 Întâlniri rapide și Calități – Stagiar – pentru toți 
studenții prezenți
Joc de cărți pentru calități; A.1 Exemple de Calități în cazul în care nu există niciun joc 
de calități disponibil

a) Exercițiu individual: Solicitați studenților să completeze Chestionarul A.2: Ce vi se 
pare dificil? (Explicați: la întâlnirile rapide puteți vedea dacă JJC vă poate sprijini cu 
ceea ce vi se pare dificil.)
  
b) Joc pentru calități: cartografierea calităților proprii
Împărțiți grupul în grupuri mici de 5-7 studenți care stau în jurul unei mese. Fiecare grup 
pune toate Cărțile pentru calități deschise pe masă.

Regulile jocului:
Runda 1: Pe rând, studenții pot alege cinci cărți pe care le consideră că sunt cele mai 
bune calități ale acestora. Pun aceste cinci cărți în fața lor pe masă.

Runda 2: În continuare, pot schimba cărți cu ceilalți, în cazul în care consideră că 
respectivele calități se potrivesc mai bine cu aceștia. După această rundă, fiecare 
participant are propriile sale top 5 calități

Runda 3: După aceea, participanții pot schimba cărțile celorlalți (sau pot schimba cu 
cărți care încă se află în mijlocul mesei) în cazul în care constată că aceste calități se 
potrivesc mai bine celuilalt. Rezultatul celei de-a treia runde este că fiecare are un set 
de cinci calități pe care grupul le consideră cele mai bune calități.

c) Sarcină individuală: Top 5 calități proprii și solicitate.  Studenții completează lista 
celor 5 calități de TOP în acelasi Formular_1 Întâlniri rapide și Calități – Stagiar. Dacă au 
fost completate propriile lor calități TOP 5, schema în cauză 1 va include în plus 
calitățile TOP 5 pe care stagiarul le așteaptă de la antrenorul Junior Job.

d) Rugați studenții să aducă Formularul completat la întâlnirile rapide.

A. Pregătirea stagiarilor pentru Întâlnirile rapide 
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Dacă următorii stagiari și JJC au finalizat programul de introducere,  potrivirea atentă este o condiție 
prealabilă importantă pentru succes. Întâlnirile rapide sunt un instrument bun: stagiarul și JJC pot 
decide singuri dacă acea potrivire există. Înainte de întâlnirile rapide, stagiarii își mapează propriile 
calități și calitățile dezirabile ale JJC. Studenții seniori fac bilanțul calităților lor ca JJC, iar managerul 
de proiect potrivește ulterior perechile pe baza potrivirii și a calităților.



Obiective de învățare:

Studenții află ce competențe pot folosi în calitate de Junior Job Coach

2.1 Maparea calităților ca JJC

Obiectiv:
Timp:
Material:

Metodă:

Enumerați cele mai importante cinci calități ale unui JJC
30 minute
Copii ale formularului de completat pentru toți studenții prezenți
Joc de cărți pentru calități

a) Jocul pentru calități: Maparea calităților proprii
Împărțiți grupul în grupuri mici de 5-7 studenți așezați în jurul unei mese. Fiecare grup 
pune toate cărțile pentru calități, deschise pe masă.

Regulile jocului: 
Runda 1: Pe rând, studenții pot alege cinci cărți pe care le consideră că sunt cele mai 
bune calități ca JJC. Pun aceste cinci cărți în fața lor pe masă.

Runda 2: În continuare, pot schimba cărți cu ceilalți, în cazul în care consideră că 
respectivele calități se potrivesc mai bine cu aceștia ca JJC. După această rundă, 
fiecare participant are propriile sale top 5 calități JJC.

Runda 3: După aceea, participanții pot schimba cărțile celorlalți (sau pot schimba cu 
cărți care încă se află în mijlocul mesei) în cazul în care constată că aceste calități se 
potrivesc mai bine celuilalt JJC. Rezultatul celei de-a treia runde este că fiecare are un 
set de cinci calități pe care grupul le consideră cele mai bune calități pentru a sprijini un 
Stagiar în calitate de JJC.

b) Rugați JJC să completeze aceste cinci calități din urmă în Formularul_2 Întâlniri 
rapide și Calități – JJC -

B. Pregătirea Junior Job Coach-urilor la Întâlnirile rapide  

Obiectiv:
Timp:
Material:

Metodă:

Pregătirea JJC-urilor pentru rolul lor de moderator al Întâlnirilor rapide 
10 minute
Copii ale Formularelor de completat 1.3 utilizate deja la activitatea anterioară

a) Oferiți o scurtă explicație a cursului evenimentelor din timpul Întâlnirilor rapide (a se 
vedea Planul de acțiune de la punctul 1.3 în continuare) 

b) În formularul de completat, JJC poate indica la întrebarea 2 dacă va sprijini unul sau 
doi Stagiari (dacă este necesar atunci când există mai mulți stagiari decât JJC.
  
c) JJC este facilitatorul Întâlnirilor rapide:
Pe formular, JJC înregistrează în tabelul sub întrebarea 3 numele celor cu care a fost 
realizată o Întâlnire rapidă.

C. JJC în calitate de moderator al Întâlnirilor rapide
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Managerul de proiect adună formularele completate și conectează stagiarii cu JJC cât mai curând posibil 
după întâlnirile rapide.

Criterii de potrivire:
a) preferința Stagiarului pentru un JJC în (Formular_1 întrebarea 3)
b) tip de asemănare între preferințele stagiarului și prima impresie a JJC (Formularul _2 întrebarea 6) 
indicată ca urmare a Întâlnirii rapide. Experiența cu metoda Întâlnirilor rapide este că, pe baza acestor 
criterii, aproape toți Stagiarii pot fi corelați cu JJC din prima sau a doua preferință.
Cu toate acestea - dacă formularele arată clar un acord considerabil între calitățile unui JJC și calitățile 
dorite pentru un sprijin de succes - șeful de proiect poate, de asemenea, să potrivească un JJC care este 
indicat ca a treia sau a patra preferință.

Anunțați studenții dacă trebuie să aștepte „rezultatele” sau le vor primi curând prin e-mail. Cereți JJC să ia 
legătura cu stagiarul și să-i ureze mult succes cu activitatea sa în domeniul profesional. De asemenea, 
solicitați JJC-ului să se pună de acord în privința sprijinului acordat stagiarului. Ulterior, JJC va iniția cel 
puțin unul sau două contacte prin WhatsApp.

Obiectiv:

Timp:
Material:

Metodă:

Stagiarii și JJC se cunosc și află cu cine pot colabora cel mai bine pentru a obține sprijin 
sau a oferi sprijin în timpul practicii la locul de muncă. 
30 -45 minute în funcție de numărul de Întâlniri rapide (2-3 minute per Întâlnire rapidă)
Stagiarii aduc chestionarul completat, iar JJC lista cu primele cinci calități

a) JJC sunt distribuiți în sală (clasă). Stagiarii vin și se așază vizavi de unul dintre JJC.
b) JJC și Stagiarul compară calitățile și discută 2 minute.
c) După 2-3  minute, coordonatorul de proiect, profesorul/formatorul dă semnalul de 
schimb, iar Stagiarii aleg următorul JJC cu care să vorbească. Vor continua schimbul 
până când Stagiarii au vorbit cu toți JJC. (dacă este destul timp). 
d) când toate întâlnirile rapide au fost finalizate, Stagiarii vor scrie patru nume de 
JJC-uri cu care vor să fie corelați pe Chestionarul lor sub întrebarea 3.
e) La sfârșit, adunați formularele de introducere de la Stagiari și de la JJC-uri la 
sfârșit!

D. Plan de acțiune al Întâlnirilor rapide

E. Potrivirea Stagiarilor și a JJC-urilor

d) La întrebarea 3 din formular există și un scurt manual pentru facilitator în timpul 
Întâlnirii rapide:
- În primul rând întrebați care sunt cele cinci calități ale JJC scrise de stagiar
- Ulterior arătați-vă propria listă cu cinci calități de mai sus
- Discutați despre diferențele și asemănările dintre cele două liste
- Rezultat: Indicați în tabelul din formular în cazul în care calitățile dvs. se potrivesc cu 
ceea ce stagiarul așteaptă de la JJC?
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A.1 Calități (dacă nu este disponibil niciun joc cu cardurile pentru calități) și regulile jocului

Vesel Organizator

Integritate Grijuliu

Pozitiv Activ

Entuziast Modest

Neprejudiciat Relaxat

Membru
al echipei Onest
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Ascultător Priceput
la toate

Inteligent Flexibil

Serios Spontan

Optimist Creativ

De încredere Alert

Cugetător Clar
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Inițiativă Critic

Sensibil Răbdător

Curajos Prietenos

Tolerant Sigur de sine

Plăcut Interesat

Responsabil Compătimitor
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Umoristic Sociabil

Săritor Aventuros

Liniștit Dornic
să învețe

Independent Idealist

Grijuliu Muncitor

Priceput Ambițios
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Runda 1: Pe rând, studenții pot alege cinci cărți pe care le consideră că sunt cele mai bune 
calități ale acestora. Pun aceste cinci cărți în fața lor pe masă.

Runda 2: În continuare, pot schimba cărți cu ceilalți, în cazul în care consideră că respectivele 
calități se potrivesc mai bine cu aceștia. După această rundă, fiecare participant are propriile 
sale top 5 calități.

Runda 3: După aceea, participanții pot schimba cărțile celorlalți (sau pot schimba cu cărți 
care încă se află în mijlocul mesei) în cazul în care constată că aceste calități se potrivesc 
mai bine celuilalt. Rezultatul celei de-a treia runde este că fiecare are un set de cinci calități 

Regulile jocului ; Stagiari

Runda 1: Pe rând, fiecare dintre dvs. pot alege cinci cărți pe care le consideră că sunt cele mai 
bune calități ca JJC. Pun aceste cinci cărți în fața lor pe masă.

Runda 2: În continuare, puteți schimba cărți cu ceilalți, în cazul în care consideră că 
respectivele calități se potrivesc mai bine cu aceștia ca JJC. După această rundă, fiecare 
participant are propriile sale top 5 calități JJC.

Runda 3: După aceea, participanții pot schimba cărțile celorlalți (sau pot schimba cu cărți 
care încă se află în mijlocul mesei) în cazul în care constată că aceste calități se potrivesc 
mai bine celuilalt JJC. Rezultatul celei de-a treia runde este că fiecare are un set de cinci 
calități pe care grupul le consideră cele mai bune calități pentru a sprijini un Stagiar în calitate 
de JJC.
Completați ultimele cinci calități la întrebarea 1 din Formularul 1.3 și luați-l la Întâlnirile 
rapide.  

Regulile jocului Junior Job Coaches
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Numele studentului:  ______________________________________________________________________

A. 2. Chestionar Stagiari

Ce vi se pare dificil?
Marcați în prima coloană dacă vi se pare dificil:

29

să planific ce trebuie să fac

să-mi termin munca la timp

să mă prezint

să aplic pentru un loc de muncă

să-mi fac conexiuni

să-mi spun părerea

să pun întrebări

să cer ajutor

să obțin informații

să fac față criticilor

să fiu la timp

să fac față opiniilor altora

să-mi asum responsabilitatea

să întâlnesc noi oameni

să accept o nouă provocare

să învăț ceva nou

să lucrez în echipă

să lucrez singur

să rezolv probleme

să soluționez conflicte
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1

X

2
3
4
5

Formularele 1-2: Întâlniri rapide și Calități 

JJC Formular_1

 9. Materiale

Întâlniri rapide –Stagiar: Formular pentru Calități și Întâlniri rapide 

Nume: ___________________________________________________
Număr de telefon: __________________________________________

1. La ce calități te aștepți de la un JJC? 
TOP 5 calități pe care te aștepți să le aibă un JJC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3. Rezultatele Întâlnirilor dvs. rapide
a. Scrieți mai jos numele tuturor JJC-urilor cu care ați avut o „Întâlnire rapidă”. Cel puțin opt
b. Dați fiecărui JJC un punctaj în coloana de notare, în funcție de preferințele dvs. de potrivire;
1 pentru cea mai mare preferință și 5 pentru cea mai mică. Nu mai mult de 5 JJC-uri.  

Nume JJC: 5 x preferință
1 - 5

2. Ce fel de sprijin credeți că vă poate oferi un JJC? (Marcați-vă răspunsul cu un ‘X’)

Sprijin pentru:

A găsi un loc de muncă

A aplica la o companie de plasare de forță de muncă

Soluționarea problemelor în perioada de plasament

Rezolvarea sarcinilor în perioada de plasament

Colaborarea cu mentorul de la locul de muncă

Raportul privind activitatea



3. JJC conduce întotdeauna conversația în timpul Întâlnirilor rapide:
a) Scrieți denumirea Întâlnirii dvs. rapide.
b) Întrebați care sunt cele cinci calități scrise de stagiar
c) Spuneți care sunt cele cinci calități ale dvs.
d) Vorbiți despre calitățile comune de pe ambele liste.
3) Rezultat: calitățile dvs. corespund cu așteptările stagiarului?  (DA      Marcați mai jos )
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1
2
3
4
5

JJC Formular_2
Întâlniri rapide – JJC : Formular pentru Calități și Întâlniri rapide 

Nume: ___________________________________________________
Număr de telefon:  __________________________________________

1. Scrieți mai jos TOP 5 Calități ale unui JJC:
Top 5 calități

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

4. Întrebați despre locul de muncă:
Ați găsit încă un loc de muncă? Cum l-ați găsit? Dați sfaturi despre ce trebuie făcut în primele zile la un loc 
de muncă, împărtășiți-vă experiența din primele dvs. zile la muncă. Cum ați fost tratat și ce a făcut compania 
pentru a vă prezenta oamenilor din companie și compania în sine. Nu aveți încă un loc de muncă? Ce ați 
făcut până acum pentru a găsi unul? Oferiți sfaturi despre cum puteți găsi un loc de muncă.

5. Întrebați despre progresul lor la școală:
Ce merge bine, ce nu merge bine? Cum se face? Ce materii îți plac la școală și care nu îți plac?

6. Întâlniri rapide: scrieți numele fiecărui stagiar cu care vorbiți

Numele stagiarului: Da sau Nu ( + sau -)

2. Ați dori să fiți conectat cu 2 stagiari?       DA  /  NU
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 Formularele 3-6 : Acordurile privind potrivirea și Evaluarea

JJC Formular_3
PERECHILE SE CUNOSC ȘI STABILESC ACORDURI
(Stagiarul are deja un loc de muncă)

Nume JJC: ___________________________________________________
NUME STAGIAR: ______________________________________________

Nume  ___________________________________________________
Mentor Internship  ______________________________________________
Profesor/ Mentor la școală  ____________________________________

Junior Job Coach discută toate punctele de la 3 la 5  cu stagiarul și completează
toate alegerile stagiarului.  

JJC conduce conversația și explică formularul stagiarului, discută articolele la îndemână
și completează formularul cu stagiarul. 

DA NU

1. INTRODUCERE: 

3. CU CE VĂ CONFRUNTAȚI ÎN LEGĂTURĂ CU PLASAREA DVS. ÎN MUNCĂ?
Marcați răspunsul mai jos în coloana DA/NU în funcție de ce i se pare stagiarului
mai dificil. 

2. PLASAREA ÎN LUCRU (COMPANIE)

Vorbiți despre cursul pe care îl urmați dvs. înșivă (în ce an și despre experiența dvs., ce ați dori să 
faceți după absolvire etc.)
Întrebați despre studiul stagiarului (cum decurge totul, dacă cursul se potrivește cu interesul lor, ce 
dorește stagiarul să obțină prin acest curs și ce dorește să facă stagiarul după absolvire)
Împărtășiți-vă experiența în domeniul plasării forței de muncă
Întrebați-l pe stagiar la ce așteaptă de la internship.
Încercați să puneți întrebări de genul: „Ce fel de companie este?”, „Ce fac?”, „Crezi că este o companie 
interesantă?”, „Se potrivește cursului dvs.?”, „Ce se așteaptă de la dvs.? ”, „Știți deja ce sarcini va trebui 
să faceți? 

A găsi un loc de muncă. 
A fi la timp în fiecare zi. 
A lucra într-o companie cu colegi noi. 
A lucra la și a executa sarcinile încredințate. 
A face sarcini care nu sunt asociate cu locul de muncă/profesia.
A realiza sarcini de lucru obligatorii pentru școală. 
A nu fi ascultat când își exprimi opinia. 
Altceva;  … 
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4: ACORDURILE DVS. PE DURATA LUCRULUI 
JJC și Stagiarul se întâlnesc săptămânal pe unul sau mai multe subiecte 
(1-4). Marcați subiectele de interes pentru această perioadă.   

Când și cât de des

Vom menține contactul ... .x pe săptămână. (JJC va folosi platforma WhatsApp)

1.
Progres pentru găsirea
unui loc de muncă

planificare pentru atingerea obiectivelor de plasare în muncă și succes
interacțiune cu colegii
cunoștințe despre companie
vizite de plasament ale școlii

4.
Asistență cu sarcinile 

Sarcini legate de curs / studiu
Sarcini legate de locul de muncă
Sarcini neclare și dificile
Raport de ucenicie / loc de muncă

3.
Soluții în timpul
plasării în muncă 

Conflicte cu mentorul pentru ocuparea forței de
Realizări insuficiente
Realizarea unei sarcini care nu se asociază cu ucenicia / profesia.
Absență
Renunțarea la ucenicie / plasarea în muncă
 

2.
Contact și colaborare cu
mentorul pentru găsirea
unui loc de  muncă  

Atitudinea mentorului pentru ocuparea forței de muncă (respect)
Cooperare cu mentorului pentru ocuparea forței de muncă (legătură)
Conversațiile cu mentorului pentru ocuparea forței de muncă
Evaluarea mentorului pentru ocuparea locului de muncă

5. CUM SE VA MENȚINE CONTACTUL PE PERIOADA PLASĂRII ÎN MUNCĂ
Faceți acorduri și completați numele dvs. în coloanele din dreapta.

Nume acord

Acord JJC:
___________________
Stagiar:

___________________
 

Vom fi mereu în legătură  ……………………. (alegeți o zi) și vom răspunde
cât mai curând posibil, cel puțin în aceeași zi (stagiarul va răspunde).

Acord JJC:
___________________
Stagiar:

___________________
 

Vom rămâne în legătură când dorim să punem întrebări sau să
împărtășim informații și când vom putea avea încredere unii în alții.

Acord JJC:
___________________
Stagiar:

___________________
 



Junior Job Coach discută toate punctele de la 2 la 5  cu stagiarul și completează
toate alegerile stagiarului.  

34

JJC Formular 4  
PERECHILE SE CUNOSC ȘI STABILESC ACORDURI 
(Stagiarul nu are încă un loc de muncă)   

NUME JJC: ___________________________________________________
NUME STAGIAR: __________________________________________

JJC conduce conversația și explică formularul stagiarului, discută articolele la îndemână
și completează formularul cu stagiarul. 

1. INTRODUCERE: 
Vorbiți despre cursul pe care îl urmați ă (în ce an și despre experiența dvs., ce ați dori să faceți după 
absolvire etc.)
Întrebați despre studiile stagiarului (cum decurge totul, dacă cursul se potrivește cu interesul lor, ce 
dorește stagiarul să obțină prin acest curs și ce dorește să facă stagiarul după absolvire)
Împărtășiți-vă experiența în domeniul plasării forței de muncă
Întrebați-l pe stagiar la ce așteaptă de la internship.
Încercați să puneți întrebări de genul: „Ce fel de companie este?”, „Ce fac?”, „Crezi că este o companie 
interesantă?”, „Se potrivește cursului dvs.?”, „Ce se așteaptă de la dvs.? ”, „Știți deja ce sarcini va trebui 
să faceți? ”

2. 2. CU CE DIFICULTĂȚI CREDEȚI CĂ VĂ VEȚI CONFRUNTA ÎN LEGĂTURĂ CU
PLASAREA DVS. ÎN MUNCĂ?

DA NU

A găsi un loc de muncă.
A fi la timp în fiecare zi.
A lucra într-o companie cu colegi noi. 
A lucra la și a executa sarcinile încredințate. 
A face sarcini care nu sunt asociate cu locul de ucenicie/profesie.
A realiza sarcini de lucru obligatorii pentru școală/colegiu.
A nu fi ascultat când vă exprimați opinia.
Altceva;  … 

3. 3. CE SPRIJIN AȚI DORI SĂ VĂ OFER ÎN CALITATE DE JJC PENTRU A VĂ GĂSI
UN LOC DE MUNCĂ?
Citiți mai întâi opțiunile cu voce tare sau lăsați stagiarul să le citească, ulterior marcați
fiecare afirmație cu DA sau NU.

DA NU

Ajutor pentru a găsi un loc de muncă din rețeaua mea personală sau din experiența mea ca JJC
Ajutor pentru a apela pentru un loc de muncă (pregătirea unei conversații cu o companie)
Ajutor pentru a trimite un e-mail către o companie (Ajutor pentru a scrie un e-mail către o companie)
Ajutor pentru a îmbunătăți CV-ul
Ajutor cu a stabili o întâlnire pentru o aplicare la o companie.
Altceva; … 
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4: ACORDURILE DVS. PE DURATA GĂSIRII UNUL LOC DE MUNCĂ
JJC și Stagiarul se întâlnesc săptămânal pe unul sau mai multe subiecte 
(1-4). Marcați subiectele de interes pentru această perioadă.  
 

Când și cât de des

Vom menține contactul ... .x pe săptămână.
(JJC va folosi platforma WhatsApp/altă platformă de social media)

1.
Progres pentru găsirea
unui loc de muncă

planificare pentru atingerea obiectivelor de plasare în muncă și succes
interacțiune cu colegii
cunoștințe despre companie
vizite de plasament ale școlii

4.
Asistență cu sarcinile  

Sarcini legate de curs / studiu
Sarcini legate de locul de muncă 
Sarcini neclare și dificile
Raport de ucenicie / loc de muncă 

3.
Soluții în timpul plasării
în muncă 

Conflicte cu mentorul pentru ocuparea forței de
Realizări insuficiente
Realizarea unei sarcini care nu se asociază cu ucenicia / profesia.
Absență
Renunțarea la ucenicie/ plasarea în muncă
 

2.
Contact și colaborare cu
mentorul pentru găsirea
unui loc de  muncă  

Atitudinea mentorului pentru ocuparea forței de muncă (respect)
Cooperare cu mentorului pentru ocuparea forței de muncă (legătură)
Conversațiile cu mentorului pentru ocuparea forței de muncă
Evaluarea mentorului pentru ocuparea locului de muncă

6. CUM VOM MENȚINE CONTACTUL PE PERIOADA PLASĂRII ÎN MUNCĂ
Faceți acorduri și completați numele dvs. în coloanele din dreapta.  

Nume acord

Acord JJC:

___________________
Stagiar:

___________________
 

Vom fi mereu în legătură ……………………. (alegeți o zi) și vom răspunde
cât mai curând posibil, cel puțin în aceeași zi (Stagiarul va răspunde).

Acord JJC:

___________________
Stagiar:

___________________
 

Vom rămâne în legătură când dorim să punem întrebări sau să
împărtășim informații și când vom putea avea încredere unii în alții.

Acord JJC:

___________________
Stagiar:

___________________
 



Junior Job Coach discută cu stagiarul toate punctele 2 - 4  și completați
toate opțiunile stagiarului. 
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JJC Formular_5
EVALUARE ȘI ACORDURI ÎNTRE JJC ȘI STAGIAR ÎNTÂLNIREA nr. …… (1 , 2 , sau …)

NUME JJC: ___________________________________________________
NUME STAGIAR: __________________________________________
JJC conduce conversația și explică formularul stagiarului, discută articolele la îndemână
și completează formularul cu stagiarul.

1. EVALUARE: 
Întrebați-l pe stagiar dacă are ceva ce dorește să discute legat de contactul pe care l-ați avut.
Întrebați-vă dacă locul de muncă îi îndeplinește așteptările până acum, dați sfaturi de îmbunătățire.
Dați stagiarului feedback cu privire la atitudinea sa dacă credeți că va ajuta stagiarul.
Întrebați stagiarul dacă este mulțumit(ă) de contactul actual pe care îl aveți și dați și feedbackul dvs. 

2. CE DIFICULTĂȚI AVEȚI ÎN PREZENT CU PLASAREA DVS. ÎN MUNCĂ?
Marcați răspunsul mai jos în coloana DA/NU în funcție de ce i s-a părut stagiarului
mai dificil.  

DA NU

A găsi un loc de muncă. 
A fi la timp în fiecare zi.
A lucra într-o companie cu colegi noi. 
A lucra la și a executa sarcinile încredințate.
A face sarcini care nu sunt asociate cu locul de ucenicie/profesie.
A realiza sarcini de lucru obligatorii pentru școală/colegiu.
A nu fi ascultat când vă exprimați opinia.
Altceva;  … 

3.  ACORDURILE DVS. PE DURATA URMĂTOARE
JJC și Stagiarul se întâlnesc săptămânal pe unul sau mai multe subiecte. Marcați noile
subiecte de interes pentru această perioadă. (marcați același insteres dacă nu există unul nou) 

1.
Progres pentru găsirea
unui loc de muncă

planificare pentru atingerea obiectivelor de plasare în muncă și succes
interacțiune cu colegii
cunoștințe despre companie
vizite de plasament ale școlii

4.
Asistență cu sarcinile  

Sarcini legate de curs / studiu
Sarcini legate de locul de muncă 
Sarcini neclare și dificile
Raport de ucenicie / loc de muncă 

3.
Soluții în timpul
plasării în muncă 

Conflicte cu mentorul pentru ocuparea forței de
Realizări insuficiente
Realizarea unei sarcini care nu se asociază cu ucenicia / profesia.
Absență
Renunțarea la ucenicie/ plasarea în muncă 

2.
Contact și colaborare cu
mentorul pentru găsirea
unui loc de  muncă  

Atitudinea mentorului pentru ocuparea forței de muncă (respect)
Cooperare cu mentorului pentru ocuparea forței de muncă (legătură)
Conversațiile cu mentorului pentru ocuparea forței de muncă
Evaluarea mentorului pentru ocuparea locului de muncă
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4. CUM VOM MENȚINE CONTACTUL PE PERIOADA URMĂTOARE. 
Faceți acorduri și completați numele dvs. în coloanele din dreapta.

Când și cât de des

Vom menține contactul ... .x pe săptămână.
(JJC va folosi platforma WhatsApp/altă platformă de social media) 

Nume acord

Acord JJC:

___________________
Stagiar:

___________________
 

Vom fi mereu în legătură ……………………. (alegeți o zi) și vom răspunde
cât mai curând posibil, cel puțin în aceeași zi (Stagiarul va răspunde).

Acord JJC:

___________________
Stagiar:

___________________
 
Acord JJC:

___________________
Stagiar:

___________________
 

Vom rămâne în legătură când dorim să punem întrebări sau să
împărtășim informații și când vom putea avea încredere unii în alții.



Junior Job Coach discută toate punctele de la 3 2 – 3  cu stagiarul și completează
toate alegerile stagiarului.  
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JJC Formular 6 
EVALUAREA FINALĂ A POTRIVIRII JJC - STAGIAR ÎNTÂLNIRE FINALĂ

NUME JJC:  ___________________________________________________
NUME STAGIAR:  __________________________________________
JJC conduce conversația și explică formularul stagiarului, discută articolele la îndemână
și completează formularul cu stagiarul.

1. Evaluare finală (În partea de jos a formularului puteți completa notificări și comentarii importante.) : 
Întrebați-l pe stagiar dacă este mulțumit de rezultatele plasării în muncă
Întrebați-l pe stagiar care au fost experiențele lui/ei cele mai valoroase care vor avea valoare pe viitorul
Întrebați-l pe stagiar ce crede despre îndrumările pe care le-ați furnizat și contactul cu dvs. Cereți-i să 
vă dea feedback.
URAȚI-I SUCCES!
 

2. CE VI S-A PĂRUT CEL MAI DIFICIL ÎN PERIOADA VOASTRĂ DE PLASARE PE PIAȚA MUNCII? 
Marcați răspunsul dvs. mai jos în coloana DA/NU în funcție de ce i s-a părut stagiarului
cel mai dificil.  

DA NU

A găsi un loc de muncă. 
A fi la timp în fiecare zi. 
A lucra într-o companie cu colegi noi. 
A lucra la și a executa sarcinile încredințate. 
A face sarcini care nu sunt asociate cu locul de ucenicie/profesie. 
A realiza sarcini de lucru obligatorii pentru școală.
A nu fi ascultat când vă exprimați opinia. 
Altceva;  … 

3. CONCLUZIILE DVS. FINALE!
Discutați subiectele și marcați ce subiecte au furnizat cele mai multe rezultate stagiarului
în ceea ce privește interacțiunile cu dvs. Răspunsul poate acoperi una sau mai multe
opțiuni, puteți marca mai multe opțiuni.

1.
Progres în internship

planificare pentru atingerea obiectivelor de plasare în muncă și succes
interacțiunea cu colegii
cunoștințe despre companie
vizite de plasament ale școlii/colegiului
Explicație: Am obținut cele mai bune rezultate din contact meu cu
JJC datorită,  ______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.
Contact și colaborare
cu mentorul din
internship 

Atitudinea mentorului meu din internship (respect)
Colaborarea cu mentorul meu din internship (legătură)
Conversațiile cu mentorul meu din internship
Evaluarea mentorului meu din internship
Explicație: Am obținut cele mai bune rezultate din contactul meu cu
JJC datorită, _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



SPAȚIU PENTRU COMENTARII ȘI NOTIȚE
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3.
Soluții în timpul
internship-ului

Conflicte cu mentorul pentru ocuparea forței de
Realizări insuficiente
Realizarea unei sarcini care nu se asociază cu ucenicia / profesia.
Absență
Renunțarea la ucenicie/ plasarea în muncă
Explicație: Am obținut cele mai bune rezultate în programul JJC
datorită  ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Instrucțiuni de feedback și de la JJC și de la stagiar

4.
Asistență cu sarcinile  

Sarcini legate de curs / studiu
Sarcini legate de locul de muncă 
Sarcini neclare și dificile
Raport de loc de muncă
Explicație: Am obținut cele mai bune rezultate în programul JJC
datorită,   __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Formular 7: Evaluarea proiectului în general

JJC Formular 7
Evaluarea proiectului coordonatorul de proiect/profesorii/formatorii, angajații

Nume:

Funcție:                                                                        

Studiu/Denumirea cursului:                                   Denumirea școlii:

Acest chestionar este împărțit în trei grupuri. Primele șase întrebări evaluează implicarea dvs. în proiect. 
Următoarele întrebări vor fi legate de efectele și rezultatele pe care proiectul le-a avut asupra parcursului 
dvs. Grupul final de întrebări se referă la opinia dvs. despre proiectul JJC și recomandările dvs.

Vă mulțumim pentru completarea acestui chestionar! 
_________________________________________________________________________________________________________

Întrebarea 1.1
Ce rol ați avut în proiect?
(vă rugăm să bifați răspunsul ales)

1. Evaluare

în calitate de coordonator de proiect
ca profesor           
ca formator 
ca altceva ….

Întrebarea 1.2
Cum ați contribuit la proiect? 
(vă rugăm să bifați răspunsul ales(s))

recrutând JJC 
întâlniri rapide și potrivire JJC - stagiari
coordonare și monitorizarea proiectului JJC
monitorizând contact cu JJC - stagiari
mentorând JJC în perioada mentoratului/orelor de dezvoltare profesională etc.   
mentorând stagiarii în perioada mentoratului/orelor de dezvoltare profesională etc.   
furnizând formare pentru JJC 
stabilirea de contacte cu plasatorii și companiile de forță de muncă
altceva: ….

DA
NU

Întrebarea 1.3
Câți studenți au participat la proiectul vostru JJC? 

Perioadă de timp: _____________________________
Număr de stagiari: ________________________
Număr de JJC: ___________________________

Întrebarea 1.4
JJC au participat la programul de formare destinat acestora? 
(Vă rugăm să bifați răspunsul ales)



În acest grup vă sunt prezentate șase afirmații, vă rugăm să bifați răspunsul ales pentru fiecare afirmație
și să dați o scurtă explicație. Întrebarea 2.7 este o întrebare deschisă despre rezultatul pe care dvs. îl
considerați cel mai important.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2.  Rezultate și efecte

41

Da, deoarece:   

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

NU, deoarece:   

Întrebarea 1.5
Sunteți satisfăcut(ă) de programul de formare? 
(Vă rugăm să bifați răspunsul ales)

De acord                         Nu știu                                           Nu sunt de acord 

Nu știu                       Nu sunt de acord 

Întrebarea 2.1
Sprijinul acordat de JJC a stimulat găsirea unui loc de muncă. 

Explicație:

De acord                         

Întrebarea 2.2
Sprijinul acordat de JJC a redus data abandonului din timpul plasării pe un loc de muncă. 

Explicație:

Nu știu                       Nu sunt de acord De acord

Întrebarea 2.3 
Formarea JJC Training a îmbunătățit semnificativ abilitățile de coaching ale JJC.  

Explicație:

Nu știu                       Nu sunt de acord De acord                         

Întrebarea 2.4
Datorită proiectului JJC, angajamentul dintre școală și locurile de muncă/societăți,
s-a îmbunătățit

Explicație:



Nu știu                       Nu sunt de acord De acord                         
Explicație:
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Întrebarea 2.6
Setul de instrumente pentru companii este potrivit pentru a stimula companiile care
livrează locuri de muncă pentru studenții cu risc
 

Întrebarea 2.7
Cele mai importante rezultate și realizări ale studenților implicați au fost:  

Explicație:

Întrebarea 2.8
Există un raport al proiectului dvs. JJC?

Întrebarea 2.5
Metoda JJC este aplicabilă și relevantă unor cursuri/studii diferite

_________________________________________________________________________________________________________

DA, vă rugăm atașați un document la prezentul fișier
NU

Nu știu                       Nu sunt de acord De acord                         
Explicație:
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3. Recomandările și opiniile dvs. despre Proiect

Întrebarea 3.1
Ce ați obținut oferind proiectul JJC studenților și personalului din școala dvs./VET? 

Întrebarea 3.5
Ce recomandări ați face pentru îmbunătățirea programului JJC?
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