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1. Introducere 

Acest raport are drept scop prezentarea acțiunilor de pilotare desfășurate în cadrul companiei  

Carité, și anume: 

 Prima acțiune de pilotare - pentru sferele de bază (croire, îmbinare prin coasere, 

formare spațială, tălpuit și finisare) 

 A doua acțiune de pilotare – pentru sferele periferice (design, proiectare și dezvoltare 

de produs) 

Scopul acestor acțiuni pilot este de a oferi companiei o experiență de învățare bazată pe 

muncă și oportunitatea de a obține la început o impresie practică asupra modului în care 

funcționează acest sistem de învățare. 

Din acest motiv, ucenicii companiei au fost implicați în pilotare o perioadă suficient de lungă 

pentru a fi o experiență semnificativă și profundă. 

Tutorii au fost pregătiți și asistați pentru acest rol cu ajutorul materialelor didactice dezvoltate 

în etapele anterioare pilotării. 

Întreaga acțiune de pilotare a fost supravegheată de partenerii portughezi CTCP și CFPIC. 

Acest raport abordează următoarele subiecte: 

 Descrierea pilotării în cadrul companiei Carité - durata, stațiile de învățare, numărul de 

ucenici 

 Instruirea tutorilor - workshop 

 Planul acțiunii de pilotare - programarea distribuției orelor pentru fiecare stație de 

învățare 

 Dovada desfășurării activităților (fotografii) 

 Evaluarea 
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2. Prima acțiune de pilotare- sferele de bază 

2.1. Descrierea pilotării în cadrul companiei Carité 

 Durata totală: 1000 ore 

o Teorie = 250 ore 

o Practică = 750 ore 

 Început: 10/2018   Sfârșit: 05/2019 

 Profil ocupațional: Operator în fabricația încălțămintei / nivelul 2 

 Numărul de ucenici - Prima acțiune de pilotare a început în stația de învățare “Croire” 

la care au participat 8 ucenici. După această stație, a trebuit să se facă o selecție, ținând 

cont de imposibilitatea companiei de a stagna activitatea tuturor ucenicilor, deoarece 

a început o perioadă de muncă intensă. S-a definit apoi că doar 2 ucenici vor continua 

cu stațiile de învățare rămase. 

 Stațiile de învățare parcurse în prima pilotare: croire, pregătire pentru coasere, 

îmbinare prin coasere, formare spațială, tălpuire, finisare. 

2.2. Instruirea tutorilor – Workshop 

În luna octombrie, înainte de a începe pilotarea, au fost organizate două workshop-uri de 

formare a tutorilor: 

Workshop 1 

“Comunicare și Leadership” 

Data: 16/10/2018 

Loc: Carité 

Formator: Ana Rodrigues 

Stagiari: Tutorii 

 

Workshop 2  

“Metodologia de formare în proiectul 

ICSAS” 

Data: 25/10/2018 

Loc: Carité 

Formator: CTCP + CFPIC 

Stagiari: Tutorii 
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2.3. Planificarea acțiunii 1 de pilotare în cadrul Carité 

Mai jos este prezentat planul primii acțiuni de pilotare desfășurate în cadrul companiei Carité. 

Planul include distribuția numărului total de ore în funcție de complexitatea stației de 

învățare, și respectiv distribuția numărului de ore de teorie și practică în contextul unei stații. 

Stația de învățare: CROIRE 

Teorie / CFPIC  = 50 ore 

Practică / CFPIC + Carité  = 200 ore 

Total  = 200 ore 

 

Modulul Durată (ore) Locul desfășurării 

8431 Procese și tehnici de croire a 

reperelor 

50 Carité 

  Activități practice la locul de 

muncă: 

- Aplicarea tehnicilor de 

croire a încălțămintei pe 

diverse repere și materiale 

- Croirea diferitelor modele 

de încălțăminte 

- Egalizarea și dantelarea 

reperelor 

- Ștampilarea și marcarea 

reperelor croite  

150 Carité 

+ 

Monitoring 

CTCP 

CFPIC 
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Stația de învățare:    PREGĂTIRE PENTRU COASERE ȘI ÎMBINAREA PRIN COASERE 

Teorie / CFPIC  = 100 ore 

Practică / CFPIC + Carité  = 300 ore 

Total  = 400 ore 

 

Modulul Durată (ore) Locul desfășurării 

8436 Subțierea, perforarea și 

întărirea reperelor 

încălțămintei 

50 Carité 

8440 Procese și tehnici de 

îmbinare prin coasere a 

reperelor încălțămintei  

50 Carité 

  Activități practice la locul de 

muncă: 

- Materiale și echipamente 

- Operații de îndoire a 

marginilor și însemnarea 

reperelor 

- Pregătirea pentru îmbinare 

prin coasere a reperelor 

specifice diferitor modele de 

încălțăminte 

- Aplicarea tehnicilor pe 

diverse repere de 

încălțăminte 

- Particularități de coasere a 

diferitor modele de 

încălțăminte 

300 Carité 

+ 

Monitorizare de 

către 

CTCP 

CFPIC 

  



 
Învățarea prin muncă (WBL): Pilotarea în cadrul companiei Carité 

| 7 

Stația de învățare: FORMARE SPAȚIALĂ, TĂLPUIRE, FINISARE 

Teorie / CFPIC  = 100 ore 

Practică / CFPIC + Carité  = 300 ore 

Total  = 400 ore 

 

Modulul Durată (ore) Locul desfășurării 

8444 Formarea spațială și 

aplicarea tălpii 

50 Carité 

8448 Finisarea încălțămintei 50 Carité 

  Activități practice la locul 

de muncă: 

- Aplicarea și preformarea 

bombeului și a ștaifului 

rigid  

- Pregătirea suprafețelor 

tălpilor și a fețelor pentru 

tălpuire 

- Fixarea tălpilor pe fețele 

încălțămintei 

- Tălpuirea diferitor 

modele de încălțăminte 

- Controlul calității și 

ambalarea încălțămintei 

300 Carité 

+ 

Monitorizare de 

către 

CTCP 

CFPIC 
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Organizarea activităților teoretice/practice  la locul de muncă 

Mai jos este prezentat un exemplu de program de desfășurare a acțiunilor  de pilotare în 

cadrul companiei Carité - în primele două zile ale săptămânii (luni și marți) se desfășoară 

pregătirea teoretică (CFPIC), iar în restul săptămânii ucenicii sunt repartizați în 

departamentele specifice stațiilor în curs de învățare, fiind supravegheați de tutorii din cadrul 

companiei. 

În exemplul prezentat, pentru luna decembrie / 2018, stațiile de învățare în curs de 

desfășurare sunt croirea și pregătirea pentru coasere. 
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2.4. Documentarea activităților - fotografii 

Croire 
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Îmbinare prin coasere 
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Formare spațială și tălpuire 
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Finisare 
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Instruire teoretică 
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2.5. Documentarea activităților - video 

Au fost realizate două videoclipuri care prezintă felul în care s-a desfășurat activitatea în 

timpul acestei pilotări. Videoclipurile pot fi vizualizate pe site-ul web al proiectului. 

2.6. Materiale didactice: manuale pentru ucenici și tutori 

Următoarele manuale au fost prezentate și puse la dispoziția tutorilor pentru a sprijini 

pregătirea și implementarea pilotării: 

 Croire 

 Pregătire pentru coasere 

 Îmbinare prin coasere 

 Pregătire pentru formare spațială 

 Formare spațială 

 Tălpuire 

 Finisare 

2.7. Evaluare/Feedback 

După cum a fost prevăzut în metodologie, au fost utilizate următoarele instrumente formale 

de evaluare: 

A.   Formarea teoretică - Grila de evaluare - completată de către tutori (CFPIC). 
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B. Formarea la locul de muncă - Grila de evaluare pentru fiecare stație de învățare - 

completată de către tutori. 
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C.  Interviu cu fiecare ucenic la sfârșitul fiecărei stații de învățare. 
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3. Acțiunea de pilotare 2 - sferele periferice (Design și dezvoltare 
de produs) 

3.1. Descrierea pilotării în cadrul companiei Carité 

 Durata totală: 40 ore 

 Început: 10/2019 Sfârșit: 11/2019 

 Teorie/practică la locul de muncă 

 Numărul de ucenici – în a doua pilotare au participat 6 tineri colaboratori ai companiei 

Carité, angajați în departamentul de proiectare și dezvoltare de produse. 

 Stațiile de învățare parcurse în a doua pilotare: design, proiectare și dezvoltare de 

produs 

3.2. Obiectivele și programul de desfășurare a celei de-a doua acțiuni de pilotare 
în cadrul companiei Carité 

Obiective specifice: 

 Schițarea modelelor de încălțăminte (desen pe hârtie, modelare pe calapod, exemple 

de încălțăminte pentru femei și  bărbați) 

 Dezvoltarea manuală a modelelor și obținerea tiparelor 

 Urmărirea obținerii prototipului 

 Evaluarea finală. 

Program de desfășurare a activităților: 

 Bazele aplicate ale desenului - tehnici de exprimare și reprezentare a încălțămintei 

 Anatomia piciorului 

 Calapod: 

o tipuri de calapoade 

o dimensiunile calapoadelor 

o puncte de referință pe calapod 

 Alegerea calapodului 

 Modelarea și obținerea modelului de încălțăminte (sistem de confecție cu talpa lipită- 

IL) 

 Obținerea tiparelor 

 Aspecte tehnice care trebuie observate la un produs de încălțăminte din punct de 

vedere al calității 

 Stabilirea specificațiilor tehnice pentru modelele de încălțăminte 

 Metode de calcul a consumurilor 

 Prototipare 

 Urmărirea prototipului în faza de producție. 
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3.3. Documentarea activităților - fotografii 
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3.4. Documentarea activităților - video 

S-a realizat un videoclip care prezintă felul în care ucenicii și-au desfășurat activitatea în timpul 

acestei pilotări. Acest videoclip poate fi vizualizat pe site-ul web al proiectului. 

3.5. Materiale didactice: manuale pentru ucenici și tutori 

Următoarele manuale au fost prezentate și puse la dispoziția tutorilor pentru a sprijini 

pregătirea și implementarea pilotării: 

 Design 

 Proiectare și dezvoltare de produs 

3.6. Evaluare/Feedback 

După cum a fost prevăzut în metodologie, au fost utilizate următoarele instrumente formale 

de evaluare: 
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A.  Formarea la locul de muncă - Grila de evaluare pentru fiecare stație de învățare - 

completată de către tutori. 
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B.  Interviu cu fiecare ucenic la sfârșitul fiecărei stații de învățare. 
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4. Concluzii 

În urma implementării acestor acțiuni de pilotare se pot evidenția următoarele concluzii: 

 Succesul pilotării confirmă calitatea și relevanța curriculum-ului de instruire conceput. 

 WBL - Componenta de învățare la locul de muncă a curriculum-ului este un atu pentru 

motivația tinerilor implicați. 

 Pregătirea anterioară a tutorilor a determinat succesul pilotării. 

 Manualele, precum și matricele de evaluare au fost instrumente importante în sprijinul 

tutorilor implicați în pilotare. 

 


