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Studiul de fezabilitate „Termeni de
referinţă pentru introducerea de programe de
tip dual / ucenicie în formarea profesională
iniţială din România”
Studiul de fezabilitate a fost realizat în
cadrul proiectului „Dezvoltarea programelor
de tip ucenicie în formarea profesională
iniţială în România (DAL-IVET)”, nr. de
referinţă 557135-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3APPREN din cadrul Programului ERASMUS +:
National Authorities for Apprenticeships Call
EACEA/13/2014.

Obiectivele studiului de fezabilitate sunt:
• identificarea unor exemple de bune practici la nivel european în ceea ce priveşte integrarea uceniciei în sistemele
de formare profesională, guvernanţa, promovarea ofertei,
consiliere şi orientarea profesională anterior şi în timpul
formării profesionale, asigurarea calităţii, finanţarea, formarea profesională a cadrelor didactice şi a tutorilor, certificarea calificărilor;
• elaborarea unor variante posibile de implementare a uceniciei în formarea profesională iniţială;

Scopul principal al studiului de fezabilitate este de a pro-

• consultarea actorilor relevanţi, în vederea adecvării pro-

pune soluţii de dezvoltare a unor programe de tip dual /

gramului de formare la cerinţele acestora;

ucenicie în formarea profesională iniţială din România,

• prezentarea unor soluţii de dezvoltare a sistemului dual /

integrate coerent în sistemul de educaţie şi formare

uceniciei în formarea profesională iniţială.

profesională şi armonizate cu schema de ucenicie la locul
de muncă existentă prin sistemul de formare profesională

Puteţi consulta acest document, accesând link-urile de mai jos:

a adulţilor.

- studiu de fezabilitate în limba română
- studiu de fezabilitate în limba engleză
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Master plan pentru implementarea
recomandărilor Studiului de fezabilitate
În luna iunie 2015 a demarat procesul de realizare a Master
planului pentru implementarea recomandărilor studiului de
fezabilitate „Termeni de referinţă pentru introducerea de
programe de tip dual / ucenicie în formarea profesională
iniţială din România”. Echipa de implementare a încercat să
analizeze ce aspecte legislative pot fi aplicate în România
pentru a creşte calitatea componentei de învăţare la locul
de muncă, precum şi ponderea acesteia în cadrul programelor de formare din învăţământul profesional şi tehnic din

Documentul pleacă de la definirea conceptului de învăţare

România.

la locul de muncă, care, într-o accepțiune largă, conform
definiției CEDEFOP, reprezintă “dobândirea de cunoștințe și

Scopul realizării documentului este acela de a sinteti-

abilități prin efectuarea de sarcini – însoțită de reflecție -

za principalele aspecte surprinse în studiul de fezabilitate

într-un context profesional, la un loc de muncă (de ex. for-

„Termeni de referinţă pentru introducerea de programe

mare în alternanță) sau într-o instituție de educație și for-

de tip dual/ucenicie în formarea profesională iniţială din

mare profesională”. După prezentarea modului în care este

România” şi de a oferi câteva recomandări decidenţilor po-

privită învăţarea la locul de muncă în România, se face o

litici cu privire la introducerea unor noi măsuri în România

trecere în revistă a principalelor abordări la nivel european,

în vederea valorificării la maxim posibil a învăţării la locul

a unor exemple de bună practică din ţări cu tradiţie pentru

de muncă (WBL).

un parteneriat puternic între şcoli şi operatori economici, o
comparaţie între sistemele VET din România şi Germania,
ajungând, în final, la o serie de măsuri propuse pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic în viitor.
În următoarea perioadă de timp vor fi organizate întâlniri la
nivel de judeţ / municipiul Bucureşti în care se va prezenta
acest Master plan şi vor fi obţinute angajamente din partea
instituţiilor care vor participa la aceste evenimente pentru
a participa şi valoriza rezultatele obţinute până în prezent
de către CNDIPT şi pentru a participa activ la consultările
viitoare pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării la locul de
muncă.
Puteţi consulta Master planul aici.
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Conferinţa internaţională
“Învățarea la locul de muncă: provocări
si oportunități”
Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere

Conferinţa a reunit reprezentanți ai mediului economic,

presupune implicarea sistemului de educație și formare

autorități publice, unități de învățământ profesional și

profesională (EFP) în transpunerea în practică a conceptului

tehnic, universități, parteneri sociali, precum și companii,

de învăţare pe tot parcursul vieţii. Este esențial ca formarea

elevi și studenți implicați în programe de învățare la locul

profesională să promoveze, în rândul beneficiarilor direcţi

de muncă. Conferința a beneficiat de participarea statelor

o atitudine pozitivă pentru învăţare, să asigure calitatea

membre cu experiență îndelungată în organizarea de

ofertei de educaţie şi formare profesională precum și

programe de învățare la locul de muncă, precum Germania

relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi

şi Austria, dar şi din partea altor ţări, precum Republica

nevoile persoanei.

Moldova, Turcia, Italia, Grecia şi Belgia.

Pornind de la aceste premise, în cadrul
proiectului DALIVET s-a organizat în perioada
19-20 octombrie 2015, în Bucureşti, Conferinţa
Internaţională “Învățarea la locul de muncă:
provocări si oportunități”. Conferinţa a fost
deschisă de către Ministrul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice, domnul Sorin Mihai
Cîmpeanu, care, alături de Directorul Centrului
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic, doamna Liliana Gabriela
Petre a subliniat importanţa învăţării la locul
de muncă pentru dezvoltarea unei cariere
de succes a tinerei generaţii. O prezenţă
importantă a fost aceea a Ministrului Educaţiei
din Republica Moldova, doamna Corina FUSU,
care a reiterat disponibilitatea de a colabora cu
România în proiecte comune care să crească
relevanţa componentei de învăţare la locul
de muncă pentru piaţa muncii. De asemenea,
o atenţie deosebită a fost acordată şi de
Administraţia Prezidenţială, prin participarea
la conferinţă a doamnei Ligia Deca.
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Evenimentul a fost o platformă pentru schimbul de bune
practici la nivel internaţional în domeniul învăţării la locul
de muncă, inclusiv în ceea ce priveşte învăţământul dual
şi ucenicia, iar dezbaterile s-au focusat pe provocările,
oprtunităţile, dar, în special, pe acţiunile concrete care pot
susţine programele de învăţare la locul de muncă.
Principalele teme abordate în cadrul conferinței au vizat
relevanța, calitatea și guvernanța programelor de învățare
la locul de muncă, în contextul dezvoltărilor la nivel
european, cu referinţă la priorităţile din România în ceea ce
priveşte învăţământul profesional şi tehnic (IPT), în special
la necesitatea creşterii şi optimizării implicării mediului
economic în IPT.
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Printre oaspeţii de seamă care au participat la conferinţă

Raportul conferinţei şi materialele prezentate se

s-au numărat reprezentanţi ai instituţiilor europene cu

pot vizualiza aici.

putere de decizie în ceea ce priveşte învăţarea la locul de
muncă.
Astfel, concluziile care s-au evidenţiat în cadrul lucrărilor
conferinţei au fost prezentate de către domnul James
Calleja - Director CEDEFOP, domnul Sigve Bjorstad - Comisia
Europeană, DG Employment, Social Affairs and Inclusion,
doamna Madlen Şerban - Director European Training
Foundation.
Importanţa învăţării la locul de muncă a fost subliniată ca
o condiţie obligatorie pentru scăderea ratei şomajului în
rândul tinerilor şi pentru creşterea relevanţei educaţiei şi
formării profesionale pentru piaţa muncii din România.

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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