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Consolidarea capacității actorilor relevanți
în educație și formare profesională inițială, la nivel local
”Asigurarea calității: Titlul de excelență”
Camera de Comerț și Industrie din Hunedoara și Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic, au organizat reuniunea de lucru ”Asigurarea
calității: Titlul de excelență”, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara,
în 22 februarie 2018.
La întâlnirea de lucru organizată ca activitate în cadrul proiectului transnațional
”Learning by Doing” au participat reprezentanți din partea sectorului de educație,
angajatori, principale autorități publice locale, agenția județeană de ocupare, ONGuri, sindicate. Cei mai mulți dintre reprezentanții amintiți sunt membri ai Comitetul
Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), creat cu scopul de a asigura o
corelare mai bună și un parteneriat real între școală ca furnizor de educație și
formare profesională inițială și cerințele de pe piața muncii.
Grupul de actori locali s-a întrunit pentru a analiza situația și provocările curente,
și de a invita școlile locale să candideze la Ediția 2018 a Schemei ”Titlul de
Excelență” pentru recunoașterea contribuției acestora la corelarea învățământului
profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii.
In cadrul acestui eveniment a fost actualizată Metodologia schemei Titlul de excelență
cu ariile de excelență adoptate pentru ediția 2018.
Școlile VET din judetul Hunedoara cu realizări care doresc să fie validate de mediul
economic și recunoscute de comunitate ca furnizori cu ofertă de formare profesională
inițială atractivă pentru elevi și părinți pot să se înscrie să participe la un proces
de monitorizare - validare pentru toate ariile sau doar pentru cea/cele pe care

le consideră reprezentative.
Echipa de monitorizare-validare, constituită din membri CLDPS, membri ai
Consorțiului Regional și Camera de Comerț Hunedoara, va elabora Raportul de
monitorizare, avand in vedere urmatoarele cinci arii de excelenta definite
pentru 2018:
1. atractivitatea ofertei de formare în raport cu aspirațiile elevilor (dotarea
tehnică, posibile proiect, concursuri, etc),
2. flexibilitatea pe care școala a oferit-o prin adaptarea ofertei școlare atât la
cerințele pieței muncii cât și la așteptările elevilor (potențililor elevi)
3. relevanța ofertei în raport cu nevoile regionale/locale de calificări
(perspective reale de angajabilitate la finalizarea studiilor și/sau pe perioade
de vacanță,disponibilitatea angajatorilor de a oferi stagii de practică)
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5. „business” - care conturează așteptările, cerințele de tip business ale

angajatorilor față de elevi și școală.
Grupul de actori locali a agreat lansarea Schemei 2018 ”Titlul de Excelență” în
22 martie 2018.
Reuniunea de lucru contribuie astfel la îmbunătățirea capacității tuturor actorilor
relevanți
din
educație
și
formare
profesională
inițială
prin
consolidarea
parteneriatelor la nivel național, regional și transnațional pentru a facilita
dezvoltarea și consolidarea sistemelor existente de educație și formare profesională
din țările din Regiunea Dunării.
Proiectul ”Learning by Doing” este finanțat de Uniunea Europeană
prin Programul
Transnaţional Dunărea și vine să răspundă celei de a patra priorități tematice
specifice programului de cooperare transnaţională pentru regiunea Dunării: o regiune a
Dunării bine guvernată prin oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare a Strategiei
UE pentru regiunea Dunării și îmbunătățirea cadrelor juridice și de politici pentru a
aborda provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piața forței de muncă,
sistemele de educație, schimbările demografice. Proiectul este coordonat de Camera de
Comerț din Budapesta, Ungaria și aduce laolaltă 24 de parteneri printre care Centrul
Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Camera de Comerț și
Industrie Hunedoara.
Mai multe informații pot fi accesate la adresa:
http://www.interreg-danube.eu/learning-by-doing,
http://www.tvet.ro/index.php/ro/proiecte-de-dezvoltare-a-invamantului-profesional-sitehnic/378.html
http://www.refernet.ro/
Facebook: Cndipt, Cndipt ReferNet Romania
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