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GET IN TOUCH

STADIUL ACTUAL

Sistemele de instruire bazate pe muncă și condițiile
de implementare în sectorul de fabricație, legătura
dintre cadrele naționale și europene de calificare î
țările participante în consorțiului proiectului WOW

GHID COMUN REFERITOR LA
REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII  

Acord privind unitățile de competență și rezultatele
învățării, aplicabile ghidurilor specific pentru
practicianul sudor european (EWP) și specialistul
sudor european (EWS), care urmează să fie
implementate în sistemul de învățare la locul de muncă

GHID PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII
PENTRU RECUNOAȘTEREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
BAZAT PE INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ

Ghid tehnic pentru managementul și asigurarea
calității procesului de instruire, bazat pe muncă
pentru instruirea EWS și EWP.  

GHID ASUPRA CALITĂȚII PARTENERIATULUI 

Criterii de evaluare a calității, implicării și sustenabilității 
parteneriatului angajat în sistemul de învățare la locul de 
muncă din fiecare țară (UK, ES, HU, IT, PT, RO) 

PLATFORMĂ ONLINE 

Asigură susținerea progresului și monitorizarea continuă 
a stagiarului/ucenicului în timpul procesului de învățare 
bazat pe muncă.
Evaluarea sustenabilitatea parteneriatului de formare în 
cadrul firmei

RECOMANDĂRI EUROPENE PRIVIND
STRATEGIILE DE COOPERARE ȘI 
SUSTENABILITATEA ÎN DOMENIUL
INSTRUIRII PRIN MUNCĂ 

Acțiuni recomandate pentru a ghida transferarea 
sistemului de asigurare a calității, dezvoltat de EWF către 
alte sectoare și alte țări. 

UMPLE GOLUL DINTRE
EDUCAȚIE ȘI MEDIUL DE
AFACERI DE FABRICAȚIE PRIN
INSTRUIRE ȘI ÎNVĂȚARE PRIN MUNCĂ 
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IMPACT:

Explorează un mediu 
industrial real

GARANTAREA CALITĂȚII COLABORĂRILOR ÎNTRE 
EDUCAȚIE ȘI MEDIUL DE AFACERI SPECIFIC FABRICAȚIEI

Program de instruire 
aliniat cu cerințele 

industriale

Costuri de recrutare și 
certificare reduse

STAGIAR

ORGANISM DE
FORMARE

AUTORIZAT
FIRMĂ
GAZDĂ


