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DUAL-T STIRI
Dual-T sarbatoreste
Saptamana europeana de formare profesionala

În săptămâna sarbatoririi competențelor profesionale europene, în
decembrie anul trecut, proiectul Dual-T s-a bucurat de diferite evenimente
pentru a promova schimbul de experiențe și situația educației și formării
profesionale. Primul an de sarbatoare a fost un succes la care multe entități
din toată Europa au participat (cu mai mult de 900 de evenimente în toată
Europa). Putem spune că educatia si formarea profesionala duala este
implementata în Europa, iar acest lucru este deja un motiv de sărbătoare.
Săptămâna Competențelor europene profesionale la nivel european include:
•
•
•
•
•
•

Un forum European de afaceri in domeniul educatiei si
formarii profesionale.
O conferinta privind competentele adultilor.
O alianta europeana pentru reunirea partilor interesate
privind ucenicia.
Un forum de cercetare privind educatia si formarea
profesionala.
Un forum europesn privind invatamantul superior
profesional.
Un forum al competentelor sectoriale.

În pagina web a ocupării forței de muncă a Comisiei Europeane, afaceri
sociale și incluziune, veți găsi un set de materiale documentare pentru
Săptămâna Europeană a competențelor profesionale, inclusiv orientări, o
broșură și elemente de identitate vizuală.
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261&moreDocumen
ts=yes&typeId=92
Diferitele evenimente dau posibilitatea de a cunoaște următoarele subiecte:
1. Cedefop Premiul pentru fotografie: această expresie a artei trebuie să
ajute în domeniul comunicarii. Educatia si formarea profesionala duala este
marea necunoscută în rândul tinerilor, iar acest concurs este un mod perfect
de a disemina educatia si formarea profesionala duala, câștigătorii
concursului au posibilitatea de a afișa fotografiile lor în cadrul unor expoziții
la Thessalonica și Bruxelles. Sperăm că aceste fotografii vor crea o imagine
bună educatiei si formarii profesionale.
2. Publicarea GPS pentru calificări: în domeniul educatiei si formarii
profesionale duale, există un principiu european care stipuleaza ca
adaptarea educatiei si formarii profesionale duale la realitatea țării este
necesară; trebuie să se creeze un sistem flexibil, prin adaptarea formării la
nevoile companiilor. Acest raport a elaborat GPS-ul pentru calificări; acesta
este un instrument interesant pentru stabilirea standardelor de calificare,
crearea unui sistem bine definit și puternic.
3. Educatia si formarea profesionala a profesorilor si de dezvoltare a
formatorilor in sistem Dual-T - împărtășim aceeași idee ca și în acest forum:
profesori și formatori sunt actori foarte importanți pentru a asigura calitatea
învățării prin muncă, ucenicie și educația și formarea profesională (VET).

REUNIUNE TRANSNATIONALA IN ROMANIA

În luna septembrie a avut loc a patra întâlnire transnațională din București.
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În cadrul reuniunii, organizată de partenerul de proiect din Romania - RU
EUROPE SRL- consorțiul a pus laolaltă toate lucrările efectuate: materiale
pentru tutori și designul metodologiei de formare in ucenicie, inclusiv ghidul
de afaceri. În plus, acțiunile de diseminare necesare pentru a da vizibilitate
proiectului au fost bine coordonate.
Multumim RU EUROPE pentru impartasirea progreselor înregistrate în
punerea în aplicare a Dual-T în România. Am vizitat SC TMD LASTING
SERVICE SRL, o entitate care are o experiență excelentă în formarea duală
din România. Se demonstreaza astfel faptul că aplicarea formării
profesionale în Europa nu este omogenă, iar ca România se adaptează la
formarea duală este o realitate.

Care sunt concluziile?
Există un Plan european de formare profesională, semnat la 22 iunie 2015.
Dorim să subliniem că acest document este esențial privind sarcina noastra
principala, Dual-T: punerea în aplicare a formării profesionale duale.
Unele concluzii ale miniștrilor responsabili de educație și formare
profesională (VET), partenerii sociali europeni și Comisia Europeană sunt:
1. Să promoveze invatarea bazata pe muncă în toate formele.
2. Dezvoltarea în continuare a unor mecanisme de asigurare a
calității în educatia si formarea profesionala duala, în conformitate cu
calitatea europeana a educatiei si formarii profesionale duale
(EQVET).
3. Să îmbunătățească accesul la educatia si formarea profesionala
duala și calificarea tuturor prin intermediul unor sisteme mai flexibile
și deschise, în special prin oferirea unor servicii eficiente și
cuprinzătoare de orientare și validarea învățării non-formale și
informale.
4. Adaugarea unui impuls competențelor-cheie în curriculum educatiei
si formarii profesionale duale VET și prin oferirea unor oportunități
eficiente de a dobândi sau de a dezvolta aceste abilități prin educatia
si formarea profesionala intiala (I- VET) și educatia si formarea
profesinala continua (C-VET).
5. Să introducă abordări sistematice, și oportunități pentru,
dezvoltarea profesională inițială și continuă a profesorilor prin
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formarea profesionala duala, formatori și mentori în materie de
educație și bazata pe munnca.
Dual-T salută concluziile și recunoașterea importanței educației și formării
profesionale pentru competitivitatea industrială, ocuparea forței de muncă
în rândul tinerilor, creșterea generală și locuri de muncă.
În cazul în care esti interesat de acest document, acesta poate fi descărcat
din pagina web.
http://www.dual-t.com/
Proiect pilot:
Acest buletin informativ este o șansă bună de a mulțumi entităților care
colaborează în proiectul Dual-T.
Locuri de muncă și educatie profesionala specializată în cursuri de afaceri și
de formare (Italy), Euroconsulting SRL (Italy), Somorrostro (Spain), S.C. T
TRUST D S.R.L , SC ALRO SA, S.C. CASA NOASTRA S.A, S.C. BEST MOB
SRL (Romania)
Avem in dezvoltare si in colaborare cu aceste entități din Italia, România și
Spania, a unui proiect pilot de formare profesionala duala în sectoare
diferite: metal, construcții și industria agro-alimentară.
Noi considerăm acest proiect pilot un pas important, deoarece putem afla
problemele actuale și potențiale ale punerii în aplicare în aceste tari, și să
încerce să găsească modalități de a le preveni..
Proiectul pilot este o oportunitate:
- Sa demonstram daca proiectul este gata sa fie pus in aplicare.
- Testarea reactiei a tintei.
- Confirmarea resursele de care avem nevoie și pașii de urmat.
- Diseminarea posibilitatilor proiectului catre societati.

Daca v-ar place sa colaborati in Dual-t Pilot va rugam contactati
entitatile din proiect.

Buletin informativ 4: Ianuarie 2017

Integrarea refugiaților și non-nativi în formarea
profesională și sectorul muncii

Camera de Meserii Potsdam se implica în integrarea refugiaților în partea de
vest a statului federal Brandenburg.
Temele primei conferințe de presă al Camerei de Meserii Potsdam au fost
rezultatele anterioare ale integrării refugiaților și a non-nativi în sectorul de
formare și de muncă profesională, precum și perspectivele pentru acest an,
în acest domeniu.
,,Semnalele participantilor au fost positive, chiar daca este o provocare. “
Puteți găsi informații despre proiect pe pagina web a HWK.

The link is : http://www.hwk-potsdam.de/artikel/erasmus-dual-t9,0,2854.html

La multi ani Erasmus Agency:
2017 este un an special pentru familia Erasmus (studenti, școli, universități,
furnizori de servicii in educație și formare, grupuri de reflecție, organizații
de cercetare și întreprinderile private).
Dual-t se alatura acestei sarbatori.
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Programul Erasmus + a adus o plus valoare vietii din ultimii 30 de ani.
Pentru entitățile programului Erasmus +, Dual-T este foarte special
deoarece oferă posibilitatea de a include o îmbunătățire strategică a
competențelor
profesionale
ale
personalului
nostru,
consolidarea
capacităților organizaționale și crearea de parteneriate transnaționale de
cooperare cu organizații din alte țări, în scopul de a produce rezultate
inovatoare sau schimbul de cele mai bune practici.

Ne dorim o viață lungă pentru programul Erasmus

! @Dual_training

Alatura-te conversatiei!

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.

