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Întâlniri pentru valorizarea rezultatelor
DALIVET - Master planul pentru implementarea
recomandărilor Studiului de fezabilitate
În cadrul proiectului „Dezvoltarea programelor de tip

În cadrul întâlnirii s-au realizat următoarele:

ucenicie în formarea profesională iniţială în România
(DALIVET)”, s-a organizat în perioada 11-30 aprilie 2016, în

• prezentarea Priorităţii strategice a Ministerului Educaţiei

toate judeţele din ţară / municipiul Bucureşti, întâlniri cu

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind „Reglementarea și

membrii Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului

implementarea la scară națională a învățământului profe-

Social şi cu alţi invitaţi, la care au participat un număr de 821

sional dual”

persoane, distribuiţi pe categorii astfel:

• prezentarea Master planului pentru introducerea de
programe de tip dual / ucenicie în formarea profesională

• 136 reprezentanţi ai Inspectoratelor şcolare

iniţială din România

• 205 reprezentanţi ai agenţilor economici

• promovarea învăţământului profesional – acţiuni comune

• 100 reprezentanţi ai autorităţilor locale (consilii judeţene,

ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, inspec-

primării, prefecturi)

torate şcolare, operatori economici, asociaţii patronale, sin-

• 42 reprezentanţi ai Agenţiilor Judeţene / a Municipiului

dicate

Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă

• consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a

• 116 reprezentanţi ai sindicatelor

elevilor

• 282 reprezentanţi ai altor instituţii relevante pentru

• acţiuni antreprenoriale (Competiţii „Business

învăţarea la locul de muncă (camere de comerţ, comitete

Plan” şi Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu)

de părinţi, universităţi, unităţi de învăţământ profesional

• programul de formare „Împreună construim punți

şi tehnic, direcţia agricolă şi altele).

• Stagiile de pregătire practică în învățământul profesional
și tehnic” din cadrul proiectului DALIVET
• valorizarea informaţiilor din Master planul pentru introducerea de programe de tip dual / ucenicie în formarea
profesională iniţială din România
La finalul întâlnirii, toţi membrii CLDPS şi-au arătat disponibilitatea de a valoriza informaţiile din „Master planul pentru
introducerea de programe de tip dual / ucenicie în formarea
profesională iniţială din România” şi să informeze instituţia
din care face parte cu privire la aspectele discutate în cadrul
întâlnirii.
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Programul de formare ”Împreună construim
punţi - Stagiile de pregătire practică în
învăţământul profesional şi tehnic”
Pentru

atingerea

obiectivul

general

al

proiectului

Competenţele generale dobândite de cursanţi în cadrul

„Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea

programului de formare sunt:

profesională iniţială în România (DALIVET)”, de a consolida

1.

învăţarea la locul de muncă în formarea profesională iniţială

tive în cadrul stagiilor de pregătire practică în învăţământul

prin programe de tip ucenicie, a fost organizată în perioada

profesional şi tehnic;

Proiectarea, evaluarea şi monitorizarea instruirii ac-

15-17 aprilie 2016, la Predeal, formarea unui număr de
45 persoane (23 cadre didactice care predau discipline

2.

tehnice în învăţământul profesional cu durata de 2/3 ani,

pregătire profesională (SPP) în activitatea de proiectare

alături de 22 tutori de practică, în calitate de furnizori ai

şi parcurgerea modulelor din cultura de specialitate şi

programelor de învăţare la locul de muncă). Programul de

pregătirea practică săptămânală;

Analiza şi utilizarea adecvată a standardelor de

formare a avut o durată de 24 de ore şi a fost acreditat
de Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară,

3.

Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul

profesională (SPP) la curriculum;

Preuniversitar

din

cadrul

Ministerului

Corelarea cerinţelor din standardele de pregătire

Educaţiei

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ordinul OMENCŞ nr.

4.

3633/12.04.2016.

desfăşurate la locul de muncă.

Coordonarea activităţilor de instruire practică

Scopul programului de formare este promovarea
calității în învăţământul profesional şi tehnic, prin dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru activităţile
integrate de pregătire practică la locul de muncă.
Obiectivele generale ale programului de formare sunt:
• Aplicarea standardelor de pregătire profesională (SPP)
şi curriculum în activitatea integrată de organizare şi
desfăşurare a pregătirii practice a elevilor din unitățile de
învățământ profesional şi tehnic;
• Îmbunătăţirea competenţelor profesorilor/formatorilor
pentru organizarea şi furnizarea programelor de învăţare
la locul de muncă;
• Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării pentru piaţa
forţei de muncă prin organizarea, monitorizarea şi evaluarea
adecvată a stagiilor de pregătire practică la locul de muncă.
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Temele abordate în cadrul cursului de formare au
fost:
Tema 1: Cadrul de reglementare a sistemului de educaţie şi
formare profesională din România
Tema 2: Abordarea integrată a standardelor de pregătire
profesională şi a curriculumului în învăţământul profesional
şi tehnic
Tema 3: Proiectarea şi evaluarea modulelor din CDL în

La finalul formării cursanţii au realizat portofolii,
care au fost analizate de către evaluatori.
Participanţii au primit adeverinţe care să
ateste parcurgerea programului de formare,
urmând să se elibereze un număr de 23 de
atestate de formare pentru cadrele didactice
care au fost prezente la acest curs.

stagiile de pregătire practică. Anexa pedagogică a Contractului de pregătire practică

Pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului, cursul de
formare acreditat va fi multiplicat la nivel naţional, în

Pentru participarea la programul de formare dosarele

funcţie de sursele de finanţare viitoare.

depuse de către participanţi pentru selecţie au fost
analizate de experţii din proiect pe baza procedurii de
selecţie postate pe secţiunea destinată proiectului DALIVET
din cadrul site-ului www.alegetidrumul.ro.

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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