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STIRI DUAL-T 

Prezentarea proiectului de formare profesionala dual in pagina WEB 

Site-ul a fost lansat In primele luni de viață a proiectului. Din aceasta pagina puteti 
obtine informații de bază ale DUAL – T privind partenerii internatinali implicati, evolutiile 
si progresele care au loc si stiri actualizate privind proiectul. 

 

Puteți accesa acest site în: http://www.dual-t.com/ 

 

 

 

 

http://www.dual-t.com/


Suntem de asemenea si pe twitter unde putem vorbi despre oportunitatile acestui 
proiect, despre captarea ideilor noi, publicarea stirilor. 

Alatura-te conversatiei! @dual_trading 

 

A doua reuniune transnationala 

A doua întâlnire internațională a proiectului DUAL-T (2014-1-ES01-KA202- 004873) a 
avut loc la Potsdam (Germania), în zilele de 14 și 15 octombrie 
2015, în care partenerul german, Handwerkskammer Potsdam (Http://www.hwk-
potsdam.de/). 

 

 

 

Obiectivul reuniunii a fost urmărirea activităților care au avut loc în primele luni ale 
proiectului, precum și validarea documentelor care rezultă din activitatea desfășurată 
de parteneri, legate în special de cele mai bune practici. În timpul celebrării întâlnirii 
membrii au avut ocazia de a face schimb de informații cu privire la dezvoltarea formarii 
profesionale duale din fiecare țară. 

Pe parcursul întâlnirii si-a exprimat punctul de vedere compania Metalbau Windeck. 
Această companie este dedicată construcțiilor metalice și are un personal de 120 de 
angajați. Participă împreună cu Handwerkskammer Potsdam in Proiectul de formare 
profesionala duala. Membrii au avut ocazia să vorbească cu elevii și sa-si exprime 
fiecare opiniile privind formarea profesionala duala. 

http://www.metalbau-windeck.de 

 

Colectarea de bune practici și indicatori 

Colectarea bunelor practici de formare profesională duală a fost bazată pe o serie de 
indicatori care să permită compararea rezultatelor din tările analizate. 

Acești indicatori încearcă să identifice: definiția poziției de învățare, rolul tutorilor, cum 
este relația dintre elev si companie, finanțarea acelei relații, reglementările locale, 
regionale sau de stat care ghidează Procesul de formare duală, agențiile responsabile 
și nivelul de calificare si ordonanța sa privind cadrul european al calificărilor. Curând 

http://www.hwk-potsdam.de/
http://www.hwk-potsdam.de/
http://www.metalbau-windeck.de/


este disponibil pe site-ul proiectului: raportul privind situația formării duble la nivel 
european si nivelul cu informațiile din cele mai bune practici colectate în: Germania, 
Austria, Danemarca, România, Italia și Spania. 

 

 Știri legate de formarea profesională Duala 

A 2-a Conferinta europeana de monitorizare a muncii bazate pe 

 invatarea la locul de munca -  TOOLKIT 

 

Proiectul Dual Training a fost prezentat în cea de-a doua monitorizare europeană. 
Instruirea bazată pe învățarea la locul de muncă TOOLKIT se desfășoară în Vilnius, 
Lituania. 

 

 
 

Conferinta organizata de NetWBL (retea de 29 de agentii nationale responsabile de 
actiunile programului Erasmus, se concentreaza pe identificarea si promovarea de 
practici si produse de interes relevant pentru dezvoltarea si furnizarea invatarii la locul 
de munca. 

Metodologia a fost diferită, deoarece au existat prelegeri, discuții, crearea de rețele și 
expunerea diferitelor proiecte pe care le-am prezentat și le-am expus pe web-ul: 

www.wbl-toolkit.eu 

   
 

http://www.wbl-toolkit.eu/


Acesta este un web site unic care oferă o platformă pentru promovarea produselor 
identificate, a abordărilor, a utilizatorilor, a beneficiilor și a modului de lucru în învățarea 
duala din Europa. Aceștia au încărcat cele mai bune proiecte desemnate de agențiile 
naționale, fiind de asemenea un instrument de învățare și un model pentru proiectele 
noastre și pentru instituții să continue să lucreze pe aceste axe. Pe site-ul nostru veți 
găsi concluziile conferinței, oferind o viziune asupra entitățiilor participante în formarea 
duală din Europa. 

CEOE participa la primul forum privind aliantele formarii profesionale duale 

CEOE a `participat in 19 si 20 octombrie la primul Forum al Aliantei pentru formarea 
profesionala duala din Palma de Mallorca. 

Alianta de formare profesionala duala este o rețea de companii, centrele și instituții 
dedicate dezvoltării Programului Formarii Profesionale duale în Spania, condus de 
Fundația Bertelsmann, împreună cu Fundatia Princess of Girona, CEOE și Camera de 
Comerț din Spania. 

Vorbitorii de la Forum, au subliniat prezența directorilor de companii, centrelor de 
formare, asociațiile industriale, reprezentarea elevilor si instituțiile au implicat calitatile 
formarii profesionale duale pentru capacitatea de angajare a tinerilor, competitivitatea 
întreprinderilor și a societății în general, în timp ce este necesar să dezvolte un cadru 
comun al statului, care să servească la aducerea la zi a reglementărilor regionale. 

În Spania, conform datelor furnizate în timpul Forumului, există mai mult de 
700 de centre care oferă formare profesionala duala, aproape 5.000 de companii 
implicate și 16.000 de elevii care participă. 

În cele din urmă, directorul de formare, Juan Carlos Tejeda, împreună cu reprezentanții 
fondării Alianței, au inmanat plăci comemorative societăților participante la Alianță.  

 

   

 

                                                                                 

 

Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul cererii de propuneri a 
programului Erasmus +. Această publicație reflectă doar opiniile autorilor. Comisia și Agenția 
Națională nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor pe care le conține. 


