REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEŢEAN
"SUSȚII ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL?!"
ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT
Rata de abandon şcolar din România este una dintre cele mai mari din Europa, una
dintre cauzele principale fiind imposibilitatea familiilor de a susţine financiar copiii să urmeze
cursurile şcolare. În lipsa implicării comunităților locale, creşte riscul ca mulţi absolvenţi ai
clasei a VIII-a să nu-și mai continue studiile şi să devină viitori beneficiari ai ajutoarelor
sociale.
De asemenea, sunt mulți elevi care au rezultate foarte slabe la bacalaureat, care nu
reușesc să facă față cerințelor învățământului liceal și care au terminat învățământul
obligatoriu, fără să cunoască o meserie, fără posibilitatea de a câștiga un venit care să le ridice
stima de sine.
Luând în considerare că la nivel naţional a fost demarat procesul de organizare a
învăţământului profesional dual, care susţine pregătirea practică şi profesională prin implicarea
partenerilor sociali, accesul la educaţie şi formare profesională, consolidarea competenţelorcheie, diminuarea abandonului şcolar, creşterea gradului de angajabilitate, ISJ Buzău are în
vedere adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri de informare asupra acestor oportunităţi
pentru tinerii, absolvenţi ai învăţământului gimnazial și obligatoriu (începând cu vârsta de 16
ani până la împlinirea vârstei de 26 de ani). Neluarea unei decizii în sensul organizării
învățământului profesional dual, conduce la reducerea implicării operatorilor economici în
formarea profesională.
Formarea profesională pentru obţinerea unei calificări se realizează iniţial, prin
învăţământul profesional şi tehnic. Acest tip de învățământ combină învăţarea la locul de
muncă într-o companie.
Invățământul profesional dual constituie o alternativă de formare profesională nou
înființată, prin asumarea de către operatorii economici a unor responsabilităţi şi costuri pentru
pregătirea practică a elevilor, adaptarea curriculumului la nevoile pieţei muncii locale şi
regionale. Implicarea suplimentară a companiilor se face cu burse de nivelul cel puţin al bursei
profesionale, dar şi cu alte forme de sprijin pentru elevi. Este foarte important faptul că există
companii dispuse să investească în pregătirea elevilor care solicită locuri în învăţământul
profesional, efectul fiind îmbunătățirea calității formării profesionale şi a reducerii fenomenului
de abandon școlar.
Invățământul profesional dual se desfășoară pe baza unui contract de parteneriat între
operatorul economic şi unitatea de învăţământ, cu implicarea Primăriei pe raza căreia se află
unitatea şcolară, şi a unui contract individual de pregătire practică încheiat între operatorul
economic, unitatea de învăţământ şi persoana care se formează.
Domeniile de calificare pentru care se școlarizează elevi în învățământul profesional
dual sunt: Mecanică și Electric, la 6 operatori economici din Buzău.
ORGANIZATORI:
Inspectoratul Școlar Județean Buzău și operatori economici care au solicitat să școlarizeze elevi
în învăţământului profesional dual.

SCOPUL
Orientarea a minim 112 elevi/tineri absolvenți ai învățământului gimnazial către
învățământul profesional dual, în perioada 1 iunie - 1 septembrie 2017, (corespunzătoare celor
2 etape de înscriere în învățământul profesional dual) cu scopul de a răspunde nevoilor de forță
de muncă tânără calificată pe piața muncii și de a încuraja operatorii economici să sprijine
educația profesională.
OBIECTIVE SPECIFICE
•
•
•

•

informarea comunităților locale asupra existenței învățământului profesional dual
informarea asupra calificărilor obținute, a siguranței angajării la finalizarea studiilor, a
condițiilor de parcurgere a învățământului profesional dual
conștientizarea părinților, elevilor din unitățile de învățământ gimnazial și a
comunităților locale asupra oportunităților și avantajelor materiale pe care le aduce
învățământul profesional dual;
Stimularea interesului unităților gimnaziale de a promova învățământul profesional
dual.

GRUPUL ŢINTĂ: Elevii claselor a VIII-a din unităţile şcolare și tineri cu vârsta de până la 26
ani, absolvenți ai învățământului obligatoriu.
PARTICIPAREA LA CONCURS/ CRITERII DE EVALUARE
a) Fiecare unitate şcolară va completa câte o fișă de înscriere la concurs, pentru fiecare
etapă de admitere.
b) Fișele de înscriere vor fi transmise pe adresa de e-mail isjbztehnice@gmail.com până
pe data de 10 septembrie 2017.
c) Se va evalua fiecare fișă, ţinându-se cont de numărul de elevi înscriși de școala
participantă în învățământul profesional dual.
d) După finalizarea înscrierilor în anul școlar 2017-2018, ISJ Buzău va realiza clasamentul
unităților școlare, în funcție de numărul elevilor înscriși în învățământul profesional
dual.
e) In cazul egalității numărului de înscrieri pentru mai multe unități gimnaziale se va
considera câștigătoare unitatea cu cei mai mulți înscriși în învățământul profesional de
stat.
f) Toate unitățile participante vor primi diplome de participare.
g) Premiile sunt oferite de operatorii economici parteneri. Prima unitate de învățământ
gimnazială clasată va primi ca premiu un laptop, iar următoarele 2 unități clasate vor fi
sponsorizați cu calculatoare.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU
CONCURSUL "SUSȚII ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL?!"
ETAPA ......DE ADMITERE
Unitatea şcolară:
___________________________________________________________________________
Numărul total de absolvenți înscriși în învățământul profesional dual/liceu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Director (Nume și prenume)
_____________________________________________________________________
Date de contact director_____________________________________________
Elevii/absolvenții de învățământ obligatoriu cu vârsta până la 26 ani - înscriși în învățământul
profesional dual:
Nr
crt

Nume şi prenume elev/ absolvent Anul
de învățământ obligatoriu cu absolvirii
vârsta până la 26 ani
VIII

Inscris la Liceul
cls

1.
2.
3.
……
…..

Data
...............................

