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DUAL-T STIRI
Concursul spaniol privind formarea profesională
Abilitati Spania 2017

În prima săptămână a lunii martie, de la 1 până la 3 martie, a avut loc la Târgul de
Expoziții din Ifema, Madrid (Spania) campionatul spaniol din 2017, competiție de
pregătire profesională din Spania.
Încă o dată, pentru unul dintre testele de profil ale tehnologiei auto, a fost utilizat
echipamentul de antrenament PNEUMATE-200. Participanții au avut de proiectat și
implementat o schemă de circuit pneumatic cu acest sistem și SMC International
Training a fost acolo ca, colaborator si a evaluat rezultatele.
Felicitări pentru câștigătorii tuturor specialităților!

Cunoasteti sistemul de formare profesionala duala din
tara dvs?
Am elaborat un raport despre sistemele de formare profesionala duala (Italia,
România, Germania și Spania) și am folosit un fișier pentru compararea acestor
sisteme.
Va rugam sa-l verificati in:
1. Raportul final al sondajului
evaluarea bunelor practici.

privind

sistemele

educaționale

naționale

și

http://www.dual-t.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53:finalreport-of-the-survey&catid=17&Itemid=162
În secțiunea noastră de știri a site-ului Dual-t puteți cunoaște sistemul italian de
formare profesionala duala (Internationale Vocational Training). Consorzio IES,
partenerul italian al DUAL-T, a realizat un scurt raport al sistemului lor
http://www.dualt.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=1
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EQAVET

Dual-t are pachetul de lucru pentru validare și ne place să prezentăm cea mai
importantă entitate în acest sens: EQAVET, Asigurarea calității europene în domeniul
educației și formării profesionale duale.
EQAVET a contribuit la promovarea unei culturi a calității în formarea profesionala
duala în țările europene.
Dezvoltăm și integrăm puncte de referință comune privind EQAVET, deoarece este
important să ținem cont de misiunea acestei entități pentru implementarea formarii
profesioale duale. Ei au următoarele sarcini:
•
•

•

•

Asistența statelor membre în elaborarea unor abordări eficiente pentru a
sprijini punerea în aplicare a cadrului de referință.
Dezvoltarea unei culturi de calitate, care să fie încorporată la nivel european și
la alte niveluri, cu ajutorul punctelor naționale de referință pentru asigurarea
calității și a altor membri ai rețelei.
Sprijinirea statelor membre și a Comisiei Europene în monitorizarea și punerea
în aplicare a cadrului de referință în contextul strategiei pentru Educație și
formare 2020.
Susținerea dimensiunii de asigurare a calității în EQF și ECVET

www.eqavet.eu
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Recunoaștere platformei de date OPEN pentru fondurile
UE și Săptămâna abilităților profesionale

Două proiecte ale Comisiei Europene au fost recunoscute în domeniul ocupării forței de
muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii.
Premiul pentru o bună administrare, lansat în octombrie 2016 și care a atras 90 de
proiecte nominalizate de la principalele instituții ale UE, precum și de multe agenții și
alte organisme, a fost prezentat de către Ombudsmanul European, Emily O'Reilly.
Platforma de date OPEN pentru fondurile UE a câștigat categoria Excelenta in
administratie, iar Saptamana Europeană a Competențelor Profesionale 2016 a fost
selectată în categoria Excelenta in colaborare.
Platforma de date OPEN informează publicul cu privire la planificarea, implementarea
și realizările politicilor UE în domeniul coeziunii, al ocupării forței de muncă, al
pescuitului și al dezvoltării rurale. Platforma dispune de cinci fonduri, in 28 de țări, cu
530 de programe și acoperă 42% din bugetul UE. Oferă vizualizări intuitive ale temelor
investiționale. De asemenea, acesta răspunde cererii publicului specializat pentru date
detaliate privind fondurile UE.
Datorită Saptamânii Europene a Competențelor Profesionale, o propunere politică
ambițioasă a devenit o inițiativă europeană majoră care mobilizează mii de companii,
furnizori de educație și formare profesională, parteneri sociali, cercetători, profesori și
formatori și agenții naționale și ar putea ajunge la tineri și părinţi. Comisia Europeană
organizează a doua săptămână europeană a competențelor profesionale în 2017, iar
succesul din 2016 poate fi folosit ca motivație pentru a face chiar mai bine anul
acesta.
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REUNIUNE TRANSNATIONALA IN BOLZANO – DUAL-T

La 21 și 22 martie 2017, a avut loc la Bolzano cea de-a 5-a reuniune transnațională a
proiectului DUAL-T, găzduită de Consorzio IES.
Întâlnirea de două zile a reprezentat o oportunitate de a aborda progresul proiectului,
de a discuta despre rezultate, de a împărtăși constatările și provocările și de a face
schimb de toate lucrările dezvoltate de la ultima reuniune transnațională din București
(România, septembrie 2016).
În acest moment, Italia, Spania și Romania realizeaza un program pilot în formarea
profesionala duală în legătură cu centrele de formare și companiile. Experiențele sunt
dezvoltate în diferite sectoare: industria metalică, construcții și industria
agroalimentară. Obiectivul este de a testa Ghidul pentru elevi și Ghidul pentru tutori în
companii, care au fost pregătite în proiect (ieșiri intelectuale), pentru a facilita
implementarea formarii profesionale Dual-T.
Programul pilot nu au fost încă finalizat, însă în Bolzano s-au evidențiat multe
diferențe între procese și rezultatele preliminare, datorate în mare parte stadiului de
dezvoltare a sistemului din aceste țări.
Rezultatul experienței programului pilot va fi inclus într-un Ghid care va stabili o
metodologie pentru furnizarea de formare duală în companii în mod armonizat pentru
țările europene participante. Toate materialele educaționale vor fi definite în cadrul
acreditării de ucenici Europass, făcându-l valabil pentru întregul spațiu european al
învățământului.
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Informatii despre Europass:

Una dintre sarcinile proiectului este pregătirea unui ghid despre validare în contextul
Europass.
În prezent, toți partenerii proiectului discută despre Europass.
Europass este o documentație a abilitatilor și competențelor cetățenilor europeni.
Aceste documente includ:
•

Curriculum vitae (CV)

•

Pasaport lingvistic

•

Mobilitatea Europass

•

Supliment descriptiv al certificatului

•

Diploma

Primele două documente sunt liber accesibile și vor fi completate de cetățenii
europeni. Ultimele trei documente sunt emise de autoritățile de educație și formare.
Accentul la acest proiect se pune pe Supliment descriptiv al certificatului. Acesta
descrie cunoștințele și abilitățile dobândite de deținătorii de certificate de formare
profesională. Oferă informații suplimentare celor deja incluse în certificatul și / sau
transcrierea oficială, făcându-l mai ușor de înțeles, în special de către angajatori sau
instituții din străinătate.
Prin urmare, ar trebui să fie posibil să se evalueze și să se valideze nivelul abilitatilor
și al competențelor legate de Cadrul european al calificărilor (EQF). Acest lucru este
foarte important pentru validarea nivelului specific de abilitati și competențe din
Cadrele Naționale de Calificare din celelalte țări europene.
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Ghidul va furniza informații generale despre Europass și o descriere detaliată a
certificatului suplimentar. De asemenea, în acest ghid vor fi incluse informații despre
Cadrul european al calificărilor și Cadrele naționale de calificare ale țărilor participante
- Spania, Italia, România și Germania. În contextul proiectului nostru DUAL-T vom
oferi o descriere a structurii certificatului suplimentar pentru proiectul DUAL-T. Și vom
adăuga exemplele de certificate ale proiectului pilot la acest ghid.
După finalizarea acestui ghid, il vom oferi pe site-ul nostru www.dual-t.com.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN SARBATORESTE A 60ANIVERSARE: 6 DECADE DE INVESTITII IN OAMENI

Anul 2017 marchează aniversarea a 60 de ani al Fondului Social European (FSE), cel
mai vechi și principal instrument al Europei de a investi în oameni.
Astăzi este un important motor al creării de locuri de muncă, promoveaza mai bine
educatia, mai multe administrații publice moderne și de incluziune socială și, prin
urmare, este un instrument-cheie pentru a asigura oportunități mai echitabile pentru
toți cetățenii.
Sărbătorirea realizărilor și dezbaterilor Fondului privind viitorul finanțării capitalului
uman în Europa au început la 23 martie cu conferința "Fondul social european: trecut,
prezent și viitor", găzduită de Președinția malteză a UE, înainte de Celebrarea celei dea 60-a aniversări a Tratatelor de la Roma și întâlnirea cu partenerii sociali ai UE de la
Roma la care vor participa președintele Juncker, vicepreședintele Dombrovskis și
comisarul Thyssen.
În ultimii 60 de ani, Fondul Social European a ajutat milioane de europeni să-și
găsească un loc de muncă, să obțină o calificare sau un certificat și să-și sporească
nivelul de calificare. Aceste rezultate sunt realizate prin mii de proiecte desfășurate
peste tot în Europa.
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Munca lor nu se oprește aici. De asemenea, în perioada 2014-2020, milioane de
oameni au beneficiat și vor beneficia de pe urma fondului, datorită investițiilor din
bugetul UE de 86,4 miliarde de euro. Pe parcursul desfasuraruii acestor programe, FSE
se concentrează pe un număr limitat de criterii pentru a asigura un impact maxim, cu
accent pe ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și incluziunea socială.

WEB SI TWITTER:

Proiectul Dual-t are o pagină web care include toate documentele proiectului și știrile
legate de formarea profesională. Dacă sunteți interesat de formare profesională duală,
vă rugăm să intrați
http://www.dual-t.com/
Alt instrument de comunicare este contul tau de twitter @Dual_training
Twitter ne dă șansa de a cunoaște alte proiecte și de a crea legături prin conversație și
de a citi știrile despre această temă. Datorită Twitter, putem cunoaște ultimele știri ale
Comisiei Europene sau ale altor entități, cum ar fi CEDEFOP sau Agenția Erasmus +.
Te rog vino alaturi de noi @dual_training
Fiecare partener este disponibil pentru a vă răspunde la întrebările sau sugestiile dvs.
CEOE _ Project Coordinator (Spain): ceoe@ceoe.es
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HWK_Potsdam (Germany): info@hwkpotsdam.de
CONSORZIO IES (Italy): info@consorzioies.com
CESVI (Italy): info@cesviconsulting.com
Ru Europe (Romania): braila@ru-europe.org
LiberConsultores (Spain): info@liberconsultores.com

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.
.

