DUAL –T Noutati Proiect
Prezentarea proiectului de formare duală (DUAL - T)
Proiectul a fost conceput pentru a cerceta și a transfera toate bunele practici care au fost
dezvoltate în educatia si formarea profesionala duala în țările care au implementat-o. Cu
rezultatele acestei cercetări vor fi elaborate materiale pentru tutori și elevi și va fi realizat un
proiect pilot în trei sectoare industriale (Metal, construcții și alimente). Rezultatul proiectului
pilot va fi colectat într-un Ghid, care va stabili o metodologie pentru împărtășirea formarii
profesionale duale in companii. Toate materialele educaționale vor fi definite în cadrul
ACCREDITĂRII EUROPASS denumita UCENICUL.

Parteneri
Consorțiul este format din parteneri din țări cu o experiență de succes în formarea
profesionala duală și parteneri din țări care au nevoie să cunoască și să introducă un astfel de
sistem care s-a dovedit un succes. Parteneriatul este compus din organizații de natură diferită:
asociații de afaceri, centre de formare, IMM-uri și asociații de cooperare.

Puteti descarca brosura proiectului aici:
http://www.dual-t.com/documents/brochures

Pentru mai multe informatii: http://www.dual-t.com

INCHEIEREA REUNIUNII REFERITOARE LA ROIECTUL EUROPEAN DUAL-T
Prima întâlnire transnațională cu toți partenerii a avut loc la 4-6 februarie 2015. CEOE, în
calitate de coordonator al proiectului, a organizat întâlnirea de lansare a proiectului european
DUAL-T (2014-1-ES01-KA202-004873), la Madrid.
Scopul întâlnirii a fost introducerea fiecărui partener, prezentarea proiectului și partajarea
planificării de lucru.
În plus, s-au realizat prezentări privind stadiul formarii duale în fiecare dintre țările
participante.

Reuniunea Dual –T in CEOE, Madrid
(4-6 Februarie 2015)

Urmatoarele reuniuni transnationale ale proiectului:
•

Germania, Potsdam 22-23 Septembrie 2o15

•

Italia, Bolzano 5-6 Aprilie 2016

•

Romania, Bucuresti 20-21 Septembrie 2016

•

Italia, Padua 21-22 Martie 2017

•

Spania, Madrid, 11-12 Iulie 2017

STIRI EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA DUALA
SPANIA
CEOE angajamentul fata de formarea profesionala duala
Formarea profesională duală este confirmată ca una dintre cele mai bune opțiuni educaționale
pentru tinerii care doresc să intre pe piața forței de muncă. Prin urmare, de la CEOE se
desfășoară mai multe proiecte legate de formarea profesională duală în Spania, pe lângă
proiectul Dual-T.
O astfel de inițiativă este Rețeaua de învățare globală (GAN), care a fost creată pentru a
satisface orice cerințe viitoare ale personalului calificat din companii.
O altă inițiativă este acordul între CEOE și Fundația Bertelsmann, pentru a stimula formarea
duală în companii, diseminarea, identificarea de noi profesii și profile de locuri de muncă,
printre altele.
Formarea angajamentului CEOE față de inițiativele de formare profesională duală, cum ar fi
Rețeaua de învățare globală (GAN), care a fost creată pentru a satisface nevoile viitoare ale
personalului calificat în afaceri și a crea oportunități de angajare pentru tineri (în întreaga
lume).

Angajamentul CEOE fata de formarea profesionala duala pe plan international
Acest proiect este conceput ca un "ghid practic" bazat pe cele mai bune practici ale membrilor
rețelei și pe un sistem simplu de urmărire care este deja dezvoltat pentru a monitoriza
progresul în oferirea de oportunități de formare pentru activitatea de tineret din întreaga
lume.
"Parteneriatul pentru formarea profesională a șoferilor" (la nivel național) este o altă rețea de
instituții și companii angajate în dezvoltarea acestui tip de formare, condusă de Fundația
Bertelsmann, Fundația Princess of Girona, CEOE și Camera de Comerț din Spania; se cauta
punerea în aplicare în țara noastră a unui model de calitate a formarii profesionale duale
adaptată contextului spaniol.
Cele patru organizații de promovare consideră necesar să se angajeze în acest proiect privind
formarea profesionala duala, structurată similar cu cea utilizată în Germania, care se potrivește
cu cerințele de a munci pentru a reduce rata ridicată a șomajului care variază de la 15 la 25 de
ani, 51,4%.

Proiect pilot de 36 de luni
De asemenea, CEOE conduce proiectul european "Dual-Training (Dual-T)", al cărui obiectiv
inițial este cercetarea și transferul celor mai bune practici dezvoltate în formarea profesionala
duala în țările implementate în Europa, cu participarea diferitelor organizații europene: Liber
Centrul de formare (Spania); Handwerkskammer Potsdam (Germania); Centrul L'Innovazione Società Cooperativa (Italia); 609 Consorzio Coop. Soc (Italia); RU Europe SRL (România). Acest
proiect are o durată de 36 de luni. După o fază inițială în care au fost colectate cele mai bune
practici europene, rezultatele vor constitui baza pentru dezvoltarea materialelor.
Apoi tinerii trec la o altă etapă, un proiect pilot de formare care va desfășura simultan în trei
țări europene (Spania, Italia și România) și trei sectoare industriale (metal, construcții și
produse alimentare). Este de așteptat participarea a aproximativ 100 de tineri europeni la
acest proiect pilot, cu o durată de 24 de luni.
CEOE a perceput ca o bună oportunitate pentru organizațiile de afaceri de a-și asuma un rol în
ceea ce privește intermedierea între companii, centre de formare și studenți, ca și în alte țări
europene.
Juan Carlos Tejeda, noul director executiv al Ceoe Cepyme Training, a declarat că "drumul
rămas în continuare este încă foarte lung și incert´´.
http://ecoaula.eleconomista.es/primer-empleo/noticias/6817408/06/15/La-CEOE-apuestapor-la-FP-dual-a-nivel-internacional.html

Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul cererii de propuneri a
programului Erasmus +. Această publicație reflectă doar opiniile autorilor. Comisia și Agenția
Națională nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor pe care le conține.

