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TRASNATIONAL:



Am avut în luna aprilie a treia întâlnire transnațională din 

Padova (Italia). Această reuniune a fost organizată pentru 

Consorzio IES (www.consorzioies.com) , în colaborare cu 

CESVI ( www.cesviconsulting.com

(http://www.cesviconsulting.com) ). Partenerii noștri italieni.

Propunerea acestei întâlniri a fost monitorizarea activităților 

care au fost efectuate, precum și validarea documentelor care 

rezultă din activitatea desfășurată de către parteneri. Această 

reuniune a fost o alegere bună pentru a face o prezentare 

generală a acestui proiect.

RECORD DE FORMARE 
DUAL DE ITALIA:
În Italia, programele IEFP (Percorsi triennali e quadriennali di 

istruzione e formazione Professionale) oferă tinerilor 

posibilitatea de a -și îndeplini dreptul / datoria la educație și 

formare profesională. De formare este conceput și organizat de 

regiuni. De-a lungul ultimilor ani, a crescut cooperarea între stat, 

regiunile și Provinciile a făcut aceste programe mai flexibile. În 

2011, reglementările emise de conferința de stat-regiuni, s- au 

introdus mai multe elemente sistemice importante:



- Un set de standarde de formare pentru 

competențe de bază care urmează să fie 

dezvoltate în programele de trei si patru ani;

- Un set de standarde minime (valabile la nivel 

național) pentru competențe tehnice și 

profesionale în raport cu profilele de ocupare 

incluse în Registrul Național al Calificărilor 

(Repertorio Nazionale delle qualifiche);

- certificări intermediare și finale, care sunt valabile 

la nivel național.

Calificările naționale registrul creat în 2011. Calificări care 

conduc la o anumită necesitate națională profil de ocupare să 

fie descrise în termeni de rezultate ale învățării și care urmează 

să fie alocate la nivelul CEC corespunzător.

În special:

-sa 3 programe ani corespund unui certificat de 

operator profesional (attestato di di Operatore ca 

calificări professionale) acordate de către regiuni și 

la nivel național recunoscute (nivel EQF 3);

-sa programe de 4 ani corespunde unei diplome 

profesionale de tehnician (diplomă professionale di 

Tecnico) eliberată de către regiuni și la nivel 

național recunoscute (nivel EQF 4).

Programele IEFP sunt organizate în module și urmăresc 

dezvoltarea de bază, competențele transversale și tehnico-

profesionale. Cu privire la locul de muncă activități de formare 

( în special stagii) joacă un rol - cheie și sunt efectuate sub 

supravegherea a doi tutori, unul din centrul de formare și una 

din întreprindere. Aceste programe sunt finanțate de regiuni prin 

fonduri Ministerul Muncii sau prin resurse financiare proprii. În 

conformitate cu definiția europeană mai largă, putem lua în 

considerare , de asemenea , școlile tehnice și profesionale 

italiene , ca parte a VET.

- În cadrul programelor tehnico-școlare (Istituti 

TECNICI), cursanții pot dobândi cunoștințele, 

aptitudinile și competențele necesare pentru a-și 

îndeplini sarcinile tehnice și administrative.



- În cadrul programelor profesionale-școlare 

(Istituti Professionali) cursanții dobândesc educația 

teoretică și practică specifice care să le permită să 

îndeplinească sarcini calificate în domeniile de 

producție de interes național.

Programele profesionale sunt împărțite în două sectoare 

principale:

1) Servicii (agricultură, sănătate și asistență 

socială, produse alimentare și de vin și ospitalitate; 

comerț);

2) industrie și meserii (industrie și artizanat cu 

două ramuri: industria și producții meșteșugărești, 

de întreținere și handicapuri de asistență tehnică).

Alternanza Scuola / lavoro

Studenții implicați în programe de cinci ani, începând cu vârsta 

de 15 ani pot alterna, la cerere, educație clasă la formare la 

locul de muncă, sub controlul și responsabilitatea școlii ( "școală 

alternare / lucrare" - alternanza scuola / lavoro). În acest scop, 

școlile semnează acorduri speciale cu companiile sau 

organizațiile reprezentative ale acestora, camere de comerț, 

industrie, artizanat și agricultură, sau organisme publice / 

private, inclusiv cele ale sectorului non-profit: domeniul de 

aplicare a acestora este de a stabili nave și responsabilități între 

relatii organizațiile implicate.

Scopurile alternanza sunt:

punerea în aplicare a metodologiilor de învățare 

-ORAȘUL flexibile, corelarea educației clasă 

experiența practică;

îmbogățirea -ORAȘUL educației școlare, oferind 

abilitățile cerute de piața muncii;

-ORAȘUL încurajarea orientării tinerilor, să 

dezvolte așteptările personale, interesele și 

maniere individuale de învățare;

-ORAȘUL instituirea unor schimburi continue între 

instituțiile de învățământ și formare, piața forței de 

muncă și a societății civile, pentru a permite 



companiilor sau organizațiilor profesionale 

reprezentative, camere de comerț, industrie, 

artizanat și agricultură, sau organisme publice / 

private, inclusiv cele ale neoriginare sectorul de 

profit să fie implicate în căile de educație ale 

studenților;

ajustarea -ORAȘUL ofertei de formare la 

dezvoltarea culturală, socială și economică locală. 

Ambele școli și companii de hosting trebuie să 

numească un tutore pentru a asigura o punere în 

aplicare corectă a acordului și a întregii căi de 

"alternare".

Instruirea la locul de muncă este evaluată de către școală

Sistemul ucenicia

La nivel național, atunci când se referă la formarea profesională 

care implică societăți și "contracte de muncă" înseamnă 

referindu-se la sistemul Ucenicia.

Este un contract de muncă, cu un scop de formare: aceasta 

include atât la locul de muncă și de formare clasă. Ucenicii 

castiga un salariu și să lucreze alături de personal cu experiență 

pentru a dobândi abilități specifice unui loc de muncă; între timp 

ei sunt implicați într-un program de formare, care este asigurată 

atât de întreprindere cât și în afara la locul de muncă de către 

un centru de formare sau de o școală / universitate.

Sistemul de ucenicie include trei tipuri de contracte:

a) Uceniciile care conduce la un certificat de 

operator profesionist și o diplomă de 

tehnician profesionist;

b) stagii profesionale;

c) învățământul superior și cercetarea 

ucenicie ".



ATELIER DE EUROPASS 
ÎN TOLEDO (Spania) :

În web nostru puteți citi toate informațiile Europass. Foarte util 

acest și montajul instrument și link-ul Dual-T. Vă mulțumim 

sepie pentru organizarea acestui eveniment în Toledo.

http://www.dual-t.com/news/40-jornada-sepie-europass

RECOMANDĂRI 
PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA DE 
FORMARE 
PROFESIONALA la 
partenerul nostru german: 
HWK POTSDAM.



• Trebuie să discutăm principalele obiective ale sistemelor
educaționale naționale.

• Este necesar să existe o instituție competentă să
supravegheze formarea profesională și imperativ să aibă și
montajul o colaborare strânsă între stat și economie.

• Avem nevoie de reglementări ale abilităților și
competențelor de aptitudini și competențe.

• De asemenea, avem nevoie de reglementări pentru
calificarea formatorilor / tutori în cadrul companiilor.

• Noi credem că este important să existe reglementări cu
privire la constituirea de colaborare intre companii si ucenici,
dar și să aibă informații cu privire la alocarea timpului în
școli sau companii.

• Este important să vorbim despre situația financiară.
• În legătură cu EQF este obligatoriu să se definească nivelul

dual de formare profesională. Prin urmare, avem nevoie de
definiții ale competențelor și aptitudinilor, care ar trebui să fie
dobândite pe parcursul formării profesionale.

DUAL-T la omagiat MARIANO DEL CASTILLO



La începutul acestui an am avut de spus la revedere Mariano 

del Castillo, membru special al Dual-T. El ne dă cunoștințele 

despre formarea profesională și îi place formarea profesională 

duală pentru Spania. El întotdeauna a fost conectat la centrele 

de formare și organizațiile de afaceri și acest tip de formare este 

o alegere bună pentru a conecta student cu viitorul lor.

Acum câteva săptămâni am fost un tribut organizat la CECE. 

Acest eveniment a fost un moment bun să -și amintească 

profesionalismul și entuziast Mariano. Iar acest buletin 

informativ altă alegere pentru.

CONTACT CU NOI :

Aveți posibilitatea să accesați site - ul nostru pe: 

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

Suntem, de asemenea, pe Twitter, unde vom avea posibilitatea 

de a vorbi despre progresul proiectului nostru, captarea de idei 

care ies, punând știri și articole de opinie și de rețea cu alte 

proiecte și entități similare în legătură cu dublă FP.



Alatura-te conversatiei! @Dual_training

Comisia nu sunt responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi 

făcută din informațiile pe care le conține

RuEurope

rueurope@dual-t.com

SUSCRIBIRSE



CEOE

Tel: +34 915663400

ceoe@ceoe.es

 (https://es-es.facebook.com/CeoeFormacion) 

(https://twitter.com/ceoeformacion) 

(https://es.linkedin.com/company/ceoe-formaci-n) 

(http://www.ceoe.es/)

CE.SV.I SOC. COOP.

Tel: +039 0498079443

info@cesviconsulting.com

  (http://www.cesviconsulting.com)

Handwerkskammer Potsdam

Tel: +49 331 37030

info@hwkpotsdam.de



 (https://www.facebook.com/handwerkskammer.potsdam) 

(https://twitter.com/hwk_potsdam) 

(https://www.linkedin.com/company/handwerkskammer-potsdam)

  (http://www.hwk-potsdam.de/)

Inclusione Europa Sviluppo

Tel: +39 3475954946

info@consorzioies.com

  (http://www.consorzioies.com)

RU EUROPE SRL 

Tel: +40 0239 610 045

braila@ru-europe.org

  (http://www.ru-europe.org)

Centro Formación Liber, SL

Tel: 951233070

info@liberconsultores.com



Name Email Mobile Message

Acest proiect este co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul 

Cererii de propuneri de + Programul Erasmus 2013 - EAC / S11 / 

13. (2013 / C 362/04).

Erasmus + este programul UE în domeniile educației, formării, 

tineretului și sportului pentru perioada 2014-2021

 (https://www.facebook.com/Liberconsultoria) 

(https://twitter.com/liberconsult) 

(https://www.linkedin.com/company/LiberConsultores) 

(http://www.liberconsultores.com)
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  TRIMITE!

Comisia nu sunt responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi 



făcută din informațiile pe care le conține.
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