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Context

Programul Junior Job Coach a fost dezvoltat cu finanțare prin programul Erasmus+, finanțat de Uniunea 
Europeană și este o inițiativă pentru reducerea abandonului din programele vocaționale care oferă 
plasarea de ucenici.

Setul de instrumente Junior Job Coach a fost produs pentru a oferi informații depre programul Junior Job 
Coach când acceptă plasarea ca ucenici a elevilor din licee sau școli profesionale sau a studenților din 
universități în practică. Setul de instrumente ajută angajatorii să obțină cat mai mult din program și să 
integreze componentele programului Junior Job Coach in propriile sisteme de suport pentru ucenici.

Dezvoltarea setului de instrumente s-a bazat pe chestionare și interviuri cu companii angajatoare pentru 
a identifica măsurile pe care le au deja pentru sprijinul ucenicilor și studenților în practică și pentru a 
propune măsuri care ar putea fi necesare pentru a îmbunătăți performanța. 

Introducere

Acest set de instrumente a fost proiectat pentru a introduce programul Junior Job Coach la companii care 
ghidează și sprijină ucenici din sectorul vocațional. Scopul programului JJC este de a implica angajatorii 
și de a-i informa despre beneficiile sprijinului între egali ca metodă de a oferi supervizare adițională pentru 
ucenicii plasați la angajator. JJC sunt studenți sau ucenici avansați, pregătiți și certificați pentru a oferi 
suport special altor ucenici.

Angajatorii care au implementat deja măsuri și practici pentru sisteme interne de suport le pot îmbunătăți 
aplicând programul Junior Job Coach. Setul de instrumente arată cum se poate integra programul Junior 
Job Coach în sistemele existente pentru a îmbunătăți performanța.

Programul Junior Job Coach a fost dezvoltat în primul rând pentru a oferi sprijin special elevilor și 
studenților vulnerabili – așa-numiții studenți cu risc. Scopul Junior Job Coach este de a oferi sprijin prompt 
și specific pentru ucenicii care prezintă riscul de a avea performanțe slabe, sau de a abandona plasarea la 
locul de muncă înainte de termen.
Setul de instrumente este proiectat pentru a familiariza companiile care angajează din sectorul vocațional 
cu fenomenul studentului cu risc în plasarea la locul de muncă. Sector VET, educație și formare 
profesională dorește să încurajeze companiile să accepte sstudenți cu risc și oferă acest program pentru 
a le sprijini. In general, orice elev sau student poate deveni oricînd un student cu risc.
Scopul principal al programului Junior Job Coach este de a îmbunătăți performanța generală a ucenicilor 
și s-a dovedit a fi de larg interes atât pentru ucenici cât și pentru angajatori.

Setul de instrumente conține informații despre programul Junior Job Coach:
 1. Introducere în programul Junior Job Coach.
 2. Roluri și responsabilități pentru școli/universități și companii.
 3. Beneficii pentru companii, ucenici, si Junior Job Coach.
 4. Moduri de identificare și de sprijinire a studenților cu risc.
 5. Proceduri importante precum protocoalele de coordonare și măsuri de siguranță și securitate
 6. Protocolul de colaborare între școală și companie
 7. Cadrul de competențe al Junior Job Coach

SETUL DE INSTRUMENTE JUNIOR JOB COACH – INTRODUCERE
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Ce este un Junior Job Coach?

Un Junior Job Coach este un student din sectorul vocațional care a fost bine pregătit și certificat pentru 
a oferi asistență specială altor studenți care prezintă riscul de a părăsi pozițiile de ucenic înainte de 
termen. Scopul Junior Job Coach este întotdeauna de a oferi asistență pentru a crește încrederea în sine 
și motivarea, pentru a preveni abandonarea poziției de ucenic.

Rolurile și sarcinile Junior Job Coach

The Junior Job Coach

Ce este metoda Junior Job Coach?

Junior Job Coach este o metodă de asistență între egali care oferă supervizare suplimentară pentru 
ucenici sau studenți în practică. Scopul este de a îmbunătăți performanța și de a preveni abandonul școlar 
sau al poziției de ucenic. Metoda formează echipe de tineri cu risc plasați la locuri de muncă și un student 
mai avansat (JJC) din același program de educație vocațională.

Echipele sunt formate prin întâlniri rapide (speed dating) cu Junior Job Coach – studenți care au deja 
experiență în poziții de ucenic sau student în practică în domeniul profesional respectiv. După absolvirea 
programului JJC, JJC au competențele potrivite (vezi cadrul de competențe) pentru a oferi asistență altor 
ucenici la locul de muncă.

Programul de training este bazat pe cadrul de competențe Junior Job Coach. În timpul plasării la locul de 
muncă, Junior Job Coach înființează o linie de asistență acesibilă ucenicilor prin platformele de 
socializare. Junior Job Coach poate lucra și oferi asistență din altă locație (loc de muncă sau unitate de 
învățământ.)

Platformele de socializare

Platformele de socializare joacă un rol important. Prin platformele de socializare, ucenicii pot solicita 
ajutorul Junior Job Coach în orice moment și primesc răspunsuri directe. De asemenea, Junior Job Coach 
pot contacta coordonatorii ucenicilor de la locul de muncă sau unitatea de învățământ pentru ajutor, 
sfaturi, sau feedback.

După ce echipele sunt formate în unitățile de învățământ, Junior Job Coach și ucenicii se întâlnesc pentru 
a decide cum să lucreze cel mai bine împreună. În unitatea de învățământ mai au loc întâlniri de evaluare 
în timpul perioadei de asistență și o întâlnire finală.

1. INTRODUCERE LA PROGRAMUL JUNIOR JOB COACH

Junior Job Coach este colegul mai experimentat care poate ajuta ucenicul oricând acesta se 
simte nesigur
este persoana de contact pentru orice întrebări privind sarcinile primite de la școală
menține regulat contactul, o dată - de două ori pe săptămână
oferă feedback privind acțiunile și atitudinea ucenicului
oferă răspunsuri la întrebări practice privind munca de zi cu zi, mediul de lucru și activități de 
rutină
poate ajuta ucenicul cu sfaturi despre interacțiunea cu colegii de muncă, sau despre felul în 
care funcționează lucrurile în companie sau în mediul corporatist
poate semnala frustrări sau lipse de satisfacție pentru a le rezolva înainte de a se transforma 
în conflicte deschise.
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Rolurile și responsabilitățile unității de învățământ și ale companiei

Rolurile și responsabilitățile unității de învățământ

Școlile sau centrele de educație vocațională oferă companiilor politicile și procedurile necesare. Unitățile 
de învățământ creează protocolul de colaborare între școală și companie, desemnează o persoană de 
contact și stabilesc proceduri de siguranță și sănătate în muncă, precum și proceduri de protecție a 
persoanelor vulnerabile. De asemenea, procedurile de sunt foarte importante pentru companiile care 
acceptă voluntar studenți cu risc.

Este datoria unității de învățământ să prezinte metoda Junior Job Coach companiei. Companile trebuie să 
înțeleagă scopurile și procedurile metodei Junior Job Coach și faptul că Junior Job Coach este un coleg 
de școală mai experimentat care operează din alt loc de muncă sau unitate de învățământ.

Este important pentru companii să înțeleagă că programul este proiectat în primul rând pentru a oferi 
asistență ucenicilor vulnerabili/cu risc  și, de asemenea, că orice ucenic poate ajunge oricând și dintr-o 
dată într-o situație de risc.

Unitatea de învățământ trebuie să ofere asistență pentru a da companiilor încrederea necesară pentru a 
accepta și păstra un ucenic cu risc. Setul de instrumente este proiectat să ofere această asistență și să 
familiarizeze angajatorii cu situația ucenicului cu risc prin informații, instrumente și proceduri. 
Angajatorii au nevoie de un protocol de coordonare cu unitatea de învățământ pentru a stabili un set de 
măsuri și sancțiuni pentru atunci când este necesar.    

Rolurile și responsabilitățile companiei

Acorduri formale
Companiile au nevoie de un acord formal scris și semnat care detaliază responsabilitățile companiei, ale 
ucenicului, și ale unității de învățământ. Acordul ar trebui să fie specific. Protocolul de coordonare dintre 
unitatea de învățământ și companie detaliază persoana de contact din partea unității de învățământ 
procedurile de siguranță și sănătate în muncă, și procedurile de . Majoritatea companiilor au programe de 
integrare și mentori/tutori/supervizori pentru noii angajați.

Măsuri și instrumente pentru înregistrarea și îmbunătățirea performanței
Majoritatea companiilor folosesc metode de evaluare a performanței: măsurători, evaluări, auto-evaluări și 
stabilirea de obiective. Pentru majoritatea se folosesc metode digitale. Companiile ar trebui să identifice 
măsurile de care au nevoie pentru a sprijini ucenicii cu risc și cele necesare pentru îmbunătățirea 
performanței. De obicei companiile oferă supervizare cu ghidare și training incluse, prin desemnarea unui 
supervizor/mentor. Aceștia știu, de obicei, în ce măsură pot fi conștienți de vulnerabilitățile ucenicilor cu 
risc și de schimbările lor de atitudine și comportament. Acești supervizori au, de obicei un plan de 
integrare al ucenicilor și sunt dedicați lucrului cu ucenicii. Compania va pune la dispoziție metode și 
instrumente pentru a înregistra performanța și progresul ucenicilor și pentru a le-o comunica. Sesiunile 
individuale de feedback sunt metoda recomandată.

Condițiile care asigură încrederea angajatorului în acceptarea unui student cu risc
Angajatorii ar trebui sa analizeze condițiile în care ar accepta un student cu risc. Ar putea sa ia în 
considerare factori de risc precum interesul și motivarea, atitudinea și abilitățile sociale, problemele 
personale, sau absenteismul.
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Companiile pot cere sfatul unităților de învățământ despre cum se pot pregăti pentru a accepta și sprijini 
un ucenic cu risc. Angajații cu rol de supervizare ar trebui întrebați unde au nevoie de ajutor pentru a lucra 
cu ucenici cu risc. Setul de instrumente Junior Job Coach este proiectat pentru a oferi asistența și 
documentația necesară pentru a stabili în ce condiții ajutorul ar putea deveni necesar.

Majoritatea companiilor pot și doresc să accepte ucenici cu risc atunci când există o bună coordonare 
între companie și unitatea de învățământ, și elevii/studenții sunt bine pregătiți pentru plasarea într-o 
poziție de ucenic.
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Beneficii pentru companie

Mărește productivitatea și reduce absenteismul.
Promovează cultura organizațională.
Îmbunătățește gradul de retenție a angajaților.
Oferă experiențe de muncă inspiraționale ucenicilor mai capabili. 
Ajută compania și unitatea de învățământ să pregătească și să păstreze la un loc angajați 
calificați pentru colaborări viitoare.
Confirmă și strânge relațiile între colegi în interiorul companiei și ajută studentul cu risc să-și 
creeze relații sociale folositoare pentru angajări viitoare.
Mărește gradul de conștientizare în rândul angajaților cu privire la problematica studenților 
cu risc înainte ca aceștia sa aibă dificultăți.
Ajută angajatorii în căutarea unor ucenici din ce în ce mai calificați.

Beneficii pentru studentul cu risc

Reduce riscul de abandon al stagiului de ucenic.
Încurajează îmbunătățirea comportamentului prin oferirea de modele de comportament și 
asistență între egali.
Îmbunătățeste performanța și competența.
Oferă oportunități de învățare de la un egal.
Oferă ucenicului posibilitatea de a obține abilități noi, de a prelua mai multe responsabilități, 
și de a avansa profesional.
Mărește încrederea în sine și satisfacția la locul de muncă.
Ajută studentul să aibă performanțe mai bune și să fie mai responsabil.
Ajută studentul să fie mai independent.

Abandonul școlar este o problemă serioasă peste to în Europa. Prea mulți elevi și studenți se retrag din 
programele vocaționale în timpul practicii sau stagiului de ucenic. Scopul programului Junior Job Coach 
este de a îmbunătăți performanța și de a mări gradul de retenție a studenților cu risc.

Metoda Junior Job Coach de ajutor între egali a fost dezvoltată pentru a mări eficacitatea și gradul de 
succes al educației la locul de muncă și al uceniciei oferind studenților cu risc ajutor practic și sfaturi. De 
asemenea, oferă oportunități de leadership pentru studenții avansați și asistență specifică pentru 
angajatori pentru a obține cât mai mult din plasarea de ucenici și studenți în practică.

Ucenicii primesc ajutor în plus în momentele critice din timpul uceniciei; Junior Job Coach adaugă 
experiență la CV și au oprtunități de angajare în plus cu certificatul Junior Job Coach; angajatorii apreciază 
implicarea Junior Job Coach și își măresc deschiderea către plasarea de ucenici și studenți în practică, 
către înființarea și dezvoltarea de centre de educație vocațională, și către formarea de supervizori locali 
specializați pentru ucenici.

Junior Job Coach mărește satisfacția la locul de muncă și crește loialitatea pentru toți partenerii implicați 
în asistența ucenicilor la locul de muncă.

2. BENEFICIILE JUNIOR JOB COACH
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Beneficii pentru Junior Job Coach

Își adaugă abilități de leadership la calificări și dezvoltate personală.
Oferă un certificat pentru a dovedi noile abilități obținute care ajută la angajare.
Adaugă experiență la CV.
Mărește încrederea și respectul de sine.
Oferă o poziție superioară în timpul studiilor și prin aceasta mărește gradul de motivare.
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Profilul studentului cu risc

Limitat la o imagine de nivel mediu despre propriile capabilități.

Stimă de sine scăzută și perspective reduse de angajare/avansare în carieră.

Viziune limitată sau nerealistă asupra oportunităților de carieră, datorată 
atitudinii sau mediului.

Reacții bazate pe personalitate, nu pe cunoștințe.

Are nevoie de feedback privind propriul comportament și modul în care acesta 
îi poate afecta realizările. 

Imaginea personală și 
vocațională

Profilul studentului cu risc

Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers’ professional identity. Teaching and teacher education, 20(2), 107-128.

²Groeneveld, M.J. & Steensel, K. van (2009). Kenmerken mbo: een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van mbo, vmbo-leerlingen en de generatie Einstein. Hilversum: Hitteq, Aetos i.s.m. Kenteq, Platform 
Betatechniek,

Ce probleme de performanță sau comportament se pot intâlni?

Un student cu risc de a avea performanțe slabe sau de a abandona înainte de termen și a nu 
finaliza plasarea ca ucenic.

Orice student care, din multe motive neprevăzute, ajunge să prezinte un astfel de risc. 
Factorii de risc pot include probleme în relații sau în familie, probleme financiare, probleme 
de sănătate sau cu locuința.

Orice student poate deveni un student cu risc.

Răspunde la încurajări și la realizări notabile.

Are nevoie de claritate și structură.

Deficit de atenție și ușor de distras.

Supra-încrezător în propriile abilități și în capacitatea de procesare a informației.

Mentalitate practică.

Foarte direct în comunicarea feedback-ului, atât verbal cât și fizic.

Învățare și
procesarea
informației

3. CE ESTE UN „STUDENT CU RISC”?

Ce este un „student cu risc”?
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Asistența oferită angajatorilor în privința tinerilor vulnerabili trebuie să fie mai mult decât o agenție dând 
un telefon pe săptămână.Tinerii ucenici au nevoie de asistență, consiliere și mentoring, iar angajatorii au 
nevoie de asistență în identificarea problemelor cu care se confruntă tinerii vulnerabili și în adresarea lor 
efectiv și rapid.

Studenții cu risc au, de obicei, o combinație de dificultăți de învățare, probleme personale și/sau probleme 
de comportament. Cel mai bun mod de a obține rezultate pozitive este stabilirea unei relații personale bune 
și acordarea unui nivel corect de atenție. Când e vorba despre coaching, cel mai important lucru este 
motivarea ucenicilor și încurajarea sentimentelor de siguranță și încredere, ceea ce va influența pozitiv 
comportamentul și realizările. De aceea, construirea unei relații personale este foarte importantă în 
sprijinirea studenților cu risc. Instructorul companiei ar trebui să folosească o abordare pedagogică față 
de ucenicul care ar putea ajunge student cu risc.

Construirea unei relații personale cu ucenicul necesită atenție individuală, dar care nu ar trebui să 
consume timp în plus. Cel mai important factor este utilizarea unei abordări personale. Studenții cu risc 
obțin mai multe beneficii din relații personale cu instructorii sau colegii. implicarea instructorului și 
interesul în progresul ucenicului afectează pozitiv procesul de învățare. Această relație pozitivă duce la un 
mediu de învățare sănătos, in care predomină comportamentul pozitiv și performanța îmbunătățită a 
ucenicilor. E important ca stagiul de ucenic să fie o experiență plăcută, atât pentru ucenic cât și pentru 
companie.

Învățarea la locul de muncă este o componentă vitală a educației vocaționale pentru studenții cu risc 
deoarece se potrivește nevoilor lor educaționale și personale. De aceea, stagiile de ucenicie încheiate cu 
succes sunt o necesitate de bază pentru obținerea calificărilor și pentru angajarea ulterioară.

4. CUM SĂ SPRIJINIM STUDENȚII CU RISC: CE NEVOI AU?

Introducere: angajamentul și valoarea atenției personale.
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Profilul studentului cu risc

Limitat la o imagine de nivel mediu despre propriile capabilități.

Stimă de sine scăzută și perspective reduse de angajare/avansare în carieră.

Viziune limitată sau nerealistă asupra oportunităților de carieră, datorată 
atitudinii sau mediului.

Reacții bazate pe personalitate, nu pe cunoștințe.

Are nevoie de feedback privind propriul comportament și modul în care acesta 
îi poate afecta realizările. 

Imaginea personală și 
vocațională



5. CUM SE IDENTIFICĂ STUDENȚII CU RISC: CUM SE RECUNOAȘTE COMPORTAMENTUL
CARE CAUZEAZĂ PROBLEME

Problema Soluții posibile

Permiteți formarea unei relații personale cu Junior Job Coach-ul 

Verificați motivele din punctul de vedere al ucenicului. După aplicarea de măsuri 
pentru îmbunătățirea situației, permiteți ucenicului să reformuleze motivele 
pentru lipsa de interes.

Stabiliți acorduri concrete despre ce trebuie îmbunătățit și cum se poate ajunge 
la progres. (*Notă: nu spuneți „Trebuie să-ți schimbi comportamentul!” Spuneți 
„Când îți explic ceva, vreau să asculți și să iei în considerare.”)

Lipsa de interes/lipsa 
de motivare

Discutați despre companie și codul intern de conduită și solicitați opiniile și 
așteptările ucenicului față de companie.

Răsplătiți/felicitați realizările și comportamentul pozitiv de fiecare dată sau de 
mai multe ori într-o perioadă de evaluare.

Luați măsurile necesare dacă ucenicul nu urmează cursul de acțiune stabilit, 
încercați sa aflați cauza dacă credeți că există un motiv.

Îmbunătățirile așteptate 
nu apar

Relație personală bună permite observare schimbărilor de comportament.

Permiteți interacțiunile sociale când este necesar.

Lipsa unei relații 
personale între 
instructor și ucenic

Oferiți cât mai mult feedback despre comportamentul ucenicului.

Discutați despre companie și codul intern de conduită și solicitați opiniile și 
așteptările ucenicului față de companie.

Absenteism

Alocați timp pentru a discuta depre situația de acasă a ucenicului și despre cum 
își petrece timpul liber.

Schimbări în 
comportament 
(probleme personale)
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Protecția în acest context se referă la acțiunile pe care le aplică o companie pentru a proteja tinerii de 
pericole semnificative cauzate de contactul cu angajații corporației, partenerii de afaceri, produse, sau 
servicii. Protecția înseamnă prevenirea activă a abuzurilor și asigurarea siguranței angajatului.

Abuzul fizic poate include un angajat lovind un tânăr la locul de muncă pentru a aplica disciplină sau 
control.

Abuzul sexual include activitățile sexuale cu persoane sub 18 ani. Acesta poate include solicitarea de 
activități sexuale de la angajații minori, sau transmiterea de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor prin 
calculator.

Exploatarea comercială implică exploatarea tinerilor, inclusiv utilizarea lor ca angajați neplătiți sau 
utilizarea lor în mesaje promoționale comerciale.

Abuzul online include hărțuirea online, sau expunerea la conținut nepotrivit vârstei, sau protecția 
insuficientă a datelor personale.

Abuzul emoțional include transmiterea repetată către tineri a mesajului că sunt fără valoare sau inadecvați 
și include și remarcile discriminatoare sau jignitoare.

Neglijarea include supravegherea sau grija inadecvată ca, de exemplu, politicile de angajare ale unei 
companii care rezultă neintenționat în neglijarea tinerilor la locul de muncă.

(Sursa: UNICEF, 2018)

(Sursa: UNICEF, 2018)
Reference
UNICEF, 2018. A step-by-step guide to identifying and preventing risks, Child Safeguarding Toolkit for Business to children who interact with your 
business, Catherine Rutgers (ed), United Nations Children’s Fund [online] https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_FINAL.PDF 
[Accessed 17 March 2019]

6. CE SĂ FACEȚI DACĂ SUNTEȚI ÎNGRIJORAT PENTRU SIGURANȚA UCENICULUI?

Proceduri de protecție

Sunteți îngrijorat pentru protecția unui copil?

Copilul are nevoie urgentă de atenție medicală
sau din partea poliției?

DA NU

Raportarea problemelor de protecție – schema logică pentru angajatori

Contactați serviciile de urgență 
imediat. Apoi contactați persoana 

desemnată pentru protecția copiilor.

Local emergency service number:

Designated safeguarding lead:

In their absence contact:

Luați legătura cu persoana 
desemnată pentru protecția copiilor 

care vă va sfătui ce să faceți.
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Contact la unitatea de învățământ:
Telefon:
Disponibil:

Contact la companie
Telefon:
Disponibil:

Coordonator proiect Junior Job Coach
Telefon:
Disponibil:

Responsabilitățile studentului Responsabilitățile unității de învățământ Responsabilitățile companiei Comentarii/Acorduri

Pregătire și 
potrivire

Caută informații depre 
plasarea de ucenici la locul de 
muncă.
Se orientează asupra 
companiilor și posibilităților 
de învățare.
Este motivat.
Se prezintă corect la locul de 
muncă unde este plasat.

Pregătește studentul din punct de vedere 
practic pentru plasarea la locul de muncă.
Asistă studentul în căutarea unui loc de 
muncă, ajută la găsirea unui loc de muncă 
potrivit.
Transmite abilități de auto-prezentare în 
vederea solicitării unui loc de muncă.
Oferă informații despre responsabilitățile și 
obligațiile companiei angajatoare și ale unității 
de învățământ la începutul perioadei de 
plasare la locul de muncă.
Stabilește acorduri concrete/contracte cu 
compania privind forma și conținutul stagiului 
de ucenicie, precum și forma și frecvența 
instructajului la locul de muncă și în unitatea 
de învățământ.
Oferă detalii despre sarcinile de bază la locul 
de muncă, precum și despre metodele de 
evaluare.
Asigură cooperarea cu compania

Decide dacă așteptările 
studentului și ale companiei sunt 
aliniate.
Stabilește acorduri concrete cu 
unitatea de învățământ și cu 
studentul privind forma, conținutul 
și evaluarea stagiului de ucenicie.
Confirmă acordurile din contractul 
oferit de unitatea de învățământ.
Coopereaza ca partener egal cu 
unitatea de învățământ.
 

Perioada de 
Instructaj

Este bine pregătit și motivat 
pentru plasarea la locul de 
muncă
Urmează acordurile stabilite în 
acordul practic.
Urmează instrucțiunile 
instructorului de la locul de 
muncă.
Păstrează legătura cu 
instructorul de la unitatea de 
învățământ.

Se asigură că atât studentul cât și instructorul 
știu cine este persoana de contact din unitatea 
de învățământ și când este disponibilă.
Se asigură că coordonatorul de proiect Junior 
Job Coach este cunoscut la compania unde 
este plasat studentul cu risc
Se asigură ca Junior Job Coach-ul este 
prezentat studentului cu risc în companie.
Oferă suficient instructaj conform acordurilor 
din contract.
Monitorizează progresul și corespondența 
dintre obiectivele educaționale ale studentului 
și posibilitățile de învățare din companie.
Oferă un supervizor de ucenici competent și 
dedicat.

Asigură supervizarea și 
instructajul zilnic al studentului la 
locul de muncă.
Oferă un instructor de ucenici 
calificat, motivat și disponibil.
Susține conversații regulate 
despre progresul și instructajul 
studentului cu stundetul și 
supervizorul de ucenici de la 
unitatea de învățământ.
Se angajează să instruiască un 
student cu risc

Evaluare
Se asigură că toate părțile 
stagiului de ucenicie au fost 
finalizate și livrate

Asigură o evaluare obiectivă a studentului.
Informează compania angajatoare despre 
metodele de evaluare a stagiului de ucenicie
și inițiază evaluare perioadei de ucenicie.
Ia în considerare opinia companiei în timpul 
evaluării
Oferă feedback companiei după evaluare.

Evaluează studentul la sfârșitul 
perioadei de ucenicie pe baza 
acordurilor din contract.
Contactează unitatea de 
învățământ despre evaluarea 
studentului.

7. PROTOCOL DE COORDONARE JUNIOR JOB COACH
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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:

8. CADRUL DE COMPTENȚE JUNIOR JOB COACH 
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