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Proiectul DALIVET:

punct de plecare pentru propunerile de dezvoltare
a învăţământului profesional
Pornind de la analizele realizate în cadrul proiectului

Conferinţa și-a propus ca, în urma unui dialog de substanță

„Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea

privind documentul-concept “Opțiunile de educație și

profesională iniţială în România (DALIVET)”, Ministerul

formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a“,

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ),

lansat spre dezbatere publică, să permită identificarea

alături de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului

celei mai bune opțiuni de formare profesională a elevilor

Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a propus dezbaterii opiniei

prin definirea unui traseu complet de pregătire în sistem

publice în perioada mai – octombrie 2016 o serie de

profesional-dual care să asigure creșterea relevanței

modificări pentru dezvoltarea învăţământului profesional

pregătirii profesionale pentru piața muncii.

în România, în special pentru consolidarea parteneriatului
dintre educaţie şi piaţa muncii în vederea îmbunătăţiriii

(http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/

componentei de învăţare la locul de muncă.

conferinta-nationala-cu-tema-invatamantulprofesional-dual-drumul-de-la-idei-la-practica)

Astfel, în perioada 19 – 26 mai 2016 a fost supus dezbaterii
publice „Documentul concept - Educaţie şi formare
profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”. CNDIPT
a pornit de la analiza realizată în Studiul de fezabilitate
dezvoltat în cadrul proiectului DALIVET, de la Master planul
dezvoltat pentru implementarea recomandărilor studiului
de fezabilitate şi a realizat, împreună cu reprezentanţii
MENCŞ, o propunere care să poată aduce la aceeaşi masă
reprezentanţi ai educaţiei şi pieţei muncii. Au avut loc un
număr de 11 evenimente la nivel regional şi naţional la
care au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai
inspectoratelor școlare, camerelor de comerț, industrie și
agricultură, ale agențiilor județene de ocupare a forței de
muncă, ale agenților economici, precum și ale sindicatelor
și patronatelor.
Un al doilea eveniment major, care a încununat dezbaterile
publice a fost acela în care MENCŞ şi CNDIPT au organizat,
în data de 21 iunie 2016, Conferinţa națională cu tema
“Învățământul profesional dual – drumul de la idei la
practică“.
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Începând cu vara anului 2016, reprezentanţi ai Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, alături de cei
ai Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic, ai Ministerului Economiei, Comerțului
și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanțelor
Publice, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice și reprezentanți ai Cancelariei Primului
Ministru, au constituit un grup de lucru interministerial care
a lucrat pentru îmbunătăţirea învăţământului profesional
din România prin posibilitatea introducerii programelor
de formare în sistem dual, asumarea de către operatorii
economici a responsabilității pentru pregătirea practică a

Dezvoltările care s-au realizat pentru
învăţământul profesional au condus la o mai
mare vizibilitate a acestei forme de învăţământ
şi la creşterea numărului de elevi care au ales
învăţământul profesional.
Astfel, în anul 2016-2017 se înregistrază
un număr 83.240 elevi în învăţământul
profesional, faţă de 49.248 elevi înregistraţi în
anul şcolar 2015-2016.

elevilor, asigurarea prezenței reprezentanților operatorilor
economici în Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ, flexibilizarea duratei programelor de formare
profesională, adaptarea curricullumului la nevoile pieței
muncii locale și regionale, asumarea costurilor formării în
stagiile de practică între operatorul economic şi stat prin
deduceri fiscale acordate operatorului economic.
Astfel, în perioada 19-29 octombrie 2016 s-a lansat
în dezbatere publică un proiect de modificare a legii
educaţiei pentru a defini învăţământul profesional – dual.
De asemenea, au fost discutate şi propuneri de modificare
a Codului fiscal şi a legislaţiei subsecvente pentru ca
operatorii economici să regăsească toate cheltuielile pe
care le realizează pentru învăţământul profesional, unele
dintre acestea putând fi deductibile.
Proiectul DALIVET a fost proiectul derulat de Centrul Naţional
de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic care
a dezvoltat dialogul între actorii importanţi din România
care au o implicare directă în consolidarea componentei de
învăţare la locul de muncă.
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Prezentarea Proiectulului DALIVET ca exemplu
de bună practică la Comisia Mixtă Guvernamentală
România – Baden Wurttemberg, 14 – 15 iulie 2016,
Karlsruhe, Germania
Proiectul DALIVET a fost realizat în parteneriat cu
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung
an Schulen rAöR, Esslingen, ca parte a colaborării începând
cu anul 2012 între România şi landul Baden Wurttemberg,
Germania. Datorită acestui fapt, proiectul DALIVET a fost
prezentat ca un exemplu de bună practică în cadrul Comisiei
Mixte Guvernamentale România – Baden Wurttemberg,
care a avut loc în perioada 14 – 15 iulie 2016 la Karlsruhe,
Germania. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic este responsabilul din partea României
şi coordonează activitatea pe platforma izmyshare pentru
subgrupul IV b) Vocational education and training, alături
de reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Tineretului din
Baden-Wurttemberg, Germania.

Proiectul a fost prezentat în cadrul dezbaterilor
din cadrul subgrupului de lucru, fiind foarte
apreciat ca fiind o punte de legătură între cele
două ţări, urmând ca pe viitor să se dezvolte
şi alte colaborări la fel de benefice pentru
învăţământul profesional din cele două ţări.
România doreşte implementarea unui sistem
de educaţie şi formare profesională adaptat
particularităţilor naţionale, fiind în permanenţă
legat de dezvoltările europene şi pornind de
la modele de succes din ţări cu o puternică
implicare a companiilor în viaţa şcolii.
A fost salutată iniţiativa de a pune la o masă comună un
reprezentant al unităţii de învăţământ profesional şi tehnic
şi un reprezentant al operatorului economic cu care are
parteneriat de practică, astfel încât să se discute despre
modul în care este abordată integrat învăţarea elevului, din
perspectiva teoriei şi a practicii.
Astfel, programul de formare ”Împreună construim punţi Stagiile de pregătire practică în învăţământul profesional şi
tehnic”, construit şi pilotat în cadrul proiectului DALIVET se
va multiplica în viitor în România, dorindu-se să se formeze
cât mai mulţi profesori şi tutori de practică. Numai un dialog
permanent între cele două părţi implicate în formarea
elevului poate conduce la performanţe ridicate ale elevilor
şi la o inserţie de succes a absolventului.
Prezentarea proiectului DALIVET se regăseşte pe
platforma de colaborare iymzshare şi poate fi
consultată aici.
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Conferinţa naţională finală a proiectului DALIVET –
moment de bilanţ pentru activităţile derulate pentru
dezvoltatea învăţământului profesional şi tehnic în
România
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profe-

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului economic,

sional şi Tehnic a derulat în data de 27 septembrie 2016,

autorităților publice, unităților de învățământ profesional

Conferința Finală a Proiectului „Dezvoltarea programelor

și tehnic, universităților, partenerilor sociali, care sunt sau

de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România

pot fi implicați în programe de învățare la locul de muncă.

(DAL-IVET)”. Conferința a constituit un prilej pentru a di-

Conferința a beneficiat de participarea reprezentanţilor

semina rezultatele obţinute în cadrul proiectului, care au

partenerului transnational din cadrul proiectului, Lande-

avut la bază schimbul de bune practici din sisteme de

sakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an

educaţie şi formare profesională în care funcţionează cu

Schulen rAöR, precum şi a domnului Director Tobias KA-

succes scheme de învățare la locul de muncă, inclusiv de

ZICH, Departamentul pentru Formare Profesională din

tip dual și ucenicie. În cadrul acestui eveniment ne-am

cadrul Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului Baden-

propus să discutăm despre oportunitățile de dezvoltare a

Württemberg, Germania.

învăţământului profesional şi tehnic în contextul consolidării
componentei de învăţare la locul de muncă.

http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/

Principalele teme abordate în cadrul conferinței au vizat

conferinta-nationala-finala-a-proiectului-

relevanța, calitatea și guvernanța programelor de învățare

dalivet-moment-de-bilant-pentru-activitatile-

la locul de muncă, în contextul dezvoltărilor la nivel

derulate-pentru-dezvoltatea-invatamantului-

internațional, al transformărilor sistemului de învățământ

profesional-si-tehnic-in-romania

profesional și tehnic din România și al necesității optimizării
cooperării cu mediul economic.
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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.

