
Dual Training  

Cercetarea si transferul 
bunelor practici  

Obiectivul proiectului Dual-T este cercetarea și 

diseminarea bunelor practici dezvoltate în 

formarea profesională duală în țările care au 

implementat-o în Europa. 

Dual-T oferă de asemenea instrumente de bază 

care ajută la implementarea formării 

profesionale duale. 
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Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană 

în cadrul cererii de acțiuni a programului Erasmus +. 

Această publicație reflectă doar opiniile autorilor. 

Comisia și Agenția Națională nu sunt responsabile 

pentru utilizarea informațiilor conținute în acestea  



Obiective specifice 

 Sa  investigheze s i sa  defineasca  aspectele cheie 

asociate sistemului de formare duala . Select ia 

firmelor s i student ilor participant i, 

caracteristicile s i rolul jucat de tutori, modul î n 

care educat ia din centrul de formare este legata  

de activitatea companiei, etc. 

 Validarea materialelor de instruire cu sistemul 

EUROPASS EQF, astfel î nca t acestea sa  fie 

recunoscute la nivel european. 

 Sa  sprijine implementarea politicilor de 

formare î n sistemul dual, sa  integreze 

materialele s i act iunile propuse, dezvoltate cu 

tutori, ucenici, companii s i centre de formare. 

 Sa  defineasca  un cadru pentru 

reglementările statale și regionale privind 

formarea duala , pentru a ra spunde nevoilor 

piet ei muncii s i pentru a oferi formare de 

calitate. 

Continut: 

 Scopul instruirii duale (agent ii implicat i, avantaje s i 
dezavantaje) s i modul de acces la aceasta  formare 
profesionala  (student i, centre de formare, companii). 

 Program de formare s i acorduri (calificarea s i 
competent ele profesionale, acreditarea forma rii etc.). 

 Studentul î n formarea profesionala  duala  (obiectivele 
elevului, caracteristicile / profilul elevului, drepturile s i 
obligat iile). 

 Procesul de formare la locul de munca  (tutorele 
companiei, evaluarea s i monitorizarea procesului de 
instruire.) 

 

Ghid pentru implementarea formarii duale in 

companie 

 Elaborarea unui ghid practic pentru a facilita 

implementarea forma rii duale pe baza rezultatelor 

programului pilot s i a metodologiei propuse î n proiect pentru 

tutori s i ucenici. 

Continut: 

 Cadrul juridic pentru formarea profesionala  duala  î n 
Europa. Context î n Spania, Italia, Roma nia s i Germania. 

 Analiza actiunilor. 

 Problemele detectate s i î mbuna ta t irile propuse. Rolurile 
echipei de implementare. Procesul de implementare a 
formarii duale.. 

 

Validarea ucenicului Europass   

 Acest ghid vizeaza  clarificarea sistemului Europass:  

 Ofera  informat ii generale privind Cadrul european al 
califica rilor / Cadrul nat ional al califica rilor, urmat de o 
descriere detaliata  a suplimentului la certificat. 

 O descriere a structurii suplimentului de certificat este 
creata  special. 

Rezutate 

Ca rezultate finale ale proiectului, au fost elaborate 

materiale utile pentru centrele de formare, companiile, 

ucenicii s i alt i agent i interesat i de formarea profesionala  

duala . 

Raport de analiza a bunelor practici europene 

 Analiza practicilor din domeniul 

forma rii duale dezvoltate la nivel european s i î n t a rile 

participante. 

Ghid metodologic. Tutorele companiei 

Scopul sau este realizarea si proiectarea 
formarii a tutorilor companieii. 

Continut:  

 Tutorele companiei: actor cheie al formarii duale. 

 Rolul tutorelui. 

 Cunostinte si abilitati(profil, pregatire, abilitati 
transversal) 

 Procesul de evaluare in cadrul companiei(evaluarea, 
procedura de evaluare tehnica,  evaluarea 
performantei profesionale, insertia fortei de munca in 
cadrul companiei). 

 

 

Ghid metodologic.. Ucenic—formare 

profesionala duala 

 Scopul sa u este realizarea / elaborarea unei 

metodologii de formare a ucenicilor, care trebuie sa  se 

desfa s oare î n companii. 

Colecteaza  informat ii despre oportunita t ile s i avantajele 

studentului, modul de acces, procesul de select ie, profilul 

etc. 

  


