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Program ERASMUS+: National Authorities for Apprenticeships, Call EACEA/13/2014
Titlu: „Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România (DAL-IVET)”
Nr. de referinţă: 557135-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-APPREN
Aplicant: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), România

APRILIE 2015

A demarat proiectul DALIVET!
În data de 01 noiembrie 2014 s-a lansat proiectul “Dezvol-

program de formare pilot;

tarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională

SO3: Creşterea gradului de implicare a actorilor cheie

iniţială în România (DAL-IVET)”, nr. de referinţă 557135-EPP-

implicați în programe de învăţare la locul de muncă;

1-2014-1-RO-EPPKA3-APPREN. Proiectul se va derula pe

SO4: Creşterea nivelului de conştientizare al factorilor

parcursul a 2 ani, până la data de 31 octombrie 2016. Proiect-

interesaţi privind beneficiile programelor de învăţare la lo-

ul va beneficia de experienţa unui partener transnaţional

cul de muncă în scopul reducerii şomajului în rândul tiner-

din Germania, respectiv Landesakademie für Fortbildung

ilor şi a creşterii competitivităţii economice.

und Personalentwicklung an Schulen rAöR, Esslingen, care
va putea aduce în România informaţii relevante referitoare
la modul de abordare a învăţării la locul de muncă.
Relevanţa pentru Stategia Dunării: Activităţile propuse în cadrul proiectului fac parte din reforma sistemului
de educaţie şi formare profesională din România cu scopul
de a creşte relevanţa programelor de formare cu o latură
importantă a învăţării la locul de muncă. Prin aceste acţiuni,
putem oferi mai multe posibilităţi elevilor de a dobândi o
calificare profesională care conduce la mai multe şanse
de angajare ulterioară. De aceea, principalele rezultate
aşteptate sunt de construire a unei propuneri de un nou
traseu de formare profesională iniţială prin intermediul
unui studiu de fezabilitate, a unui cadru de reglementare
instituţional şi a unui master plan pentru implementare.
Obiectivul general al proiectului:
Consolidarea învăţării la locul de muncă în formarea
profesională iniţială prin programe de tip ucenicie
Obiectivele specifice:
SO1: Dezvoltarea cadrului legal de organizare a programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială;
SO2: Îmbunătăţirea competenţelor profesorilor, formatorilor şi a tutorilor pentru organizarea şi furnizarea programelor de învăţare la locul de muncă, prin intermediul unui
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Activităţi:
WP1: Management de proiect;
WP2: Elaborarea unui studiu de fezabilitate în vederea
dezvoltării programelor de tip ucenicie în formarea
profesională iniţială;
WP3: Schimb de bune practici în Germania pentru Comitetul de Coordonare al Proiectului, factori de decizie şi alţi

În termeni generali, rezultatele proiectului constau într-un

actori relevanţi;

studiu de fezabilitate, un master plan pentru implementarea recomandărilor din studiul de fezabilitate, un program

WP4: Dezvoltarea unui Master Plan pentru perioada 2015-

de formare, două conferinţe şi materiale de diseminare,

2020 în vederea implementării programelor de tip ucenicie

două schimburi de bune practici în Germania pentru actori

în sistemul de formare profesională iniţială;

relevanţi pentru formarea profesională şi factori de decizie.
Grupul ţintă va fi format din factori de decizie, parteneri

WP5: Proiectarea şi implementarea unui program pilot

sociali, reprezentanţi ai inspectoratelor şi autorităţilor re-

pentru profesori, formatori şi tutori pentru organizarea şi

gionale şi judeţene.

furnizarea programelor de învăţare la locul de muncă;
Propunerile de îmbunătăţire a sistemului de educaţie şi
WP6: Diseminarea rezultatelor proiectului.

formare profesională din România se vor fundamenta pe
exemplul de bună practică a învăţării la locul de muncă
din Germania. Relaţia de parteneriat cu partenerul nostru
din Germania a condus deja la stabilirea mai multor relaţii
instituţionale care pot fi dezvoltate în viitor.

Proiectul conduce şi la creşterea colaborării
între elev şi reprezentanţii companiilor,
acestea fiind mult mai implicare în formarea
unei forţe de muncă calificate.
Din această cauză, proiectul constituie un bun exemplu
pentru Axa Prioritară nr. 3 – Cultură, turism, contacte între
oameni din cadrul Strategiei Dunării.
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Studiul de fezabilitate
„Termeni de referinţă pentru introducerea
de programe de tip dual / ucenicie în formarea
profesională iniţială din România”
Pentru a atinge obiectivele proiectului DALIVET, Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic va realiza o propunere de studiu de fezabilitate, care
se va baza pe analiza documentelor europene şi naţionale
şi pe un proces larg de consultare cu principalii actori
implicaţi: reprezentanţi ai Comitetului consultativ creat în
cadrul proiectului (format din reprezentanţi ai ministerelor
şi instituţiilor care vor avea putere de decizie în implementarea propunerilor de modificare a sistemului de educaţie,

Scopul principal al studiului de fezabilitate va
fi acela de a propune soluţii de dezvoltare
a unor programe de tip dual / ucenicie în
formarea profesională iniţială din România,
integrate coerent în sistemul de educaţie şi
formare profesională şi armonizate cu schema
de ucenicie la locul de muncă existentă prin
sistemul de formare profesională a adulţilor.

patronate, sindicate), reprezentanţi ai companiilor, unităţilor
de învăţământ, profesorilor, elevilor, părinţilor.

În vederea realizării studiului de fezabilitate s-a realizat o
largă consultare publică în care s-au pus în discuţie propuneri de dezvoltare a componentei de învăţare la locul
de muncă în cadrul unor întâlniri ale Comitetelor Locale de
Dezvoltare a Parteneriatului Social. Astfel, la nivel naţional,
în perioada 16-23 februarie 2015, au avut loc un număr
de 42 de întâlniri, la care au participat un număr de 726
reprezentanţi ai partenerilor sociali la nivel judeţean / al
municipiului Bucureşti. Dintre aceştia, un număr de aproximativ 410 persoane au fost reprezentanţi ai operatorilor
economici.

Partenerul transnaţional din Germania, respectiv Lande-

Studiul de fezabilitate se va finaliza în luna mai 2015 şi va

sakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an

fi pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi prin inter-

Schulen rAöR, Esslingen, va contribui prin sprijnul metodo-

mediul secţiunii destinate proiectului DALIVET din cadrul

logic, propunerile și observațiile formulate în diverse faze

site-ului www.alegetidrumul.ro.

ale elaborării studiului, oferirea de informații și redactarea
referințelor la sistemul de educaţie german, și, nu în ultimul rând, prin organizarea vizitei de studii în Germania
pentru membrii Comitetului consultativ creat în cadrul
proiectului în vederea înţelegerii acestui sistem de formare
şi, în consecinţă, adaptarea propunerilor de îmbunătăţire a
învăţământului profesional din România.
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Schimburi de bune practici
realizate în Germania
Această activitate din cadrul proiectului DALIVET a fost

Cele două schimburi de experienţă s-au derulat pe par-

realizată cu scopul de a disemina exemplul de bună practică

cursul a trei zile în 20-22 aprilie 2015 şi 27-29 aprilie 2015.

a învăţării la locul de muncă din Germania către membrii

Au participat un număr de 20 persoane, reprezentanţi ai

Comitetului consultativ DALIVET şi alţi factori relevanţi

următoarelor instituţii:

pentru dezvoltarea învăţământului profesional din Romania. Pe baza acestor aspecte discutate în cadrul celor două

• Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Man-

schimburi de experienţă, membrii Comitetului consultativ

agement pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,

au putut contribui la realizarea unui studiu de fezabilitate

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

foarte bine fundamentat, cu recomandări de dezvoltare a

• Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe

învăţământului profesional pe viitor.

pentru IMM, Ministerul Energiei, a Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii şi a Mediului de Afaceri
• Direcţia Politici de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate
Profesională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice
• Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
• Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
• Biroul Afaceri Publice, Departamentul Analiză, Politici şi
Afaceri Publice, Camera de Comerţ şi Industrie a României
• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din
România
• Uniunea Generală a Industriaşilor din România
• Blocul Naţional Sindical
• Departamentul Educare Formare Programe al CNS “Cartel
Alfa”, Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”
• Federaţia Sindicală Confecţii – Textile “CONFTEX”
• Confederaţia Sindicatelor Democratice din România
• Schaeffler Romania SRL
• Departamentul “Educaţie, pregătire continuă şi relaţia cu
piaţa muncii”, Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul
Muncii şi Protecţiei Sociale

Mai multe detalii privind concluziile celor două grupuri în urma derulării
acestei activităţi, puteţi regăsi în extrasul rapoartelor rezultate în urma
participării la schimburile de experienţă, pe care îl pe puteţi consulta aici.
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Comunicarea în cadrul
proiectului DALIVET
În cadrul proiectului DALIVET au fost dezvoltare materiale
de promovare pentru proiect şi s-a actualizat site-ul www.
alegetidrumul.ro pentru a creşte atractivitatea traseului de
formare prin învăţământ profesional şi tehnic, în general, şi
a celui cu o importantă parte de învăţare la locul de muncă,
în special.
Pentru a mai bună vizibilitate a proiectului la nivel
internaţional, s-a dezvoltat o secţiune în limba engleză
destinată proiectului DALIVETL, care s-a actualizat cu materialele dezvoltate în cadrul proiectului în limba română,
engleză şi germană.
Principalele materiale de diseminare ale proiectului DALIVET
sunt:
- Leaflet RO, EN, DE
- Broşură RO, EN, DE
- Poster
- Roll – up
- Banner

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul
de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă
pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
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