
  

 

 

SUPLIMENT LA TIPOLOGIA DCP:  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC DUAL (ÎPT dual)  

 
În Elveția și alte țări precum Austria, Germania și Liechtenstein, ÎPT se bazează preponderent pe așa-numitul sistem dual. 
Acest sistem se caracterizează, printre altele, printr-o colaborare puternică cu sectorul privat - prin companii individuale și 
organizații profesionale. Învățământul profesional tehnic în sistem dual a fost întotdeauna o inspirație pentru activitățile 
SDC în DCP. Comitetul Donatorilor pentru Învățământul Profesional Tehnic dual (CD ÎPT dual), cu SDC, ca unul dintre 
membrii săi fondatori, evidențiază trei dimensiuni ale ÎPT dual (dimensiunile sunt explicate în primul cadran din Figura de 
mai jos): 
 

• Dimensiunea organizațională - instituțională (ÎPT în sistem dual) 

• Dimensiunea pedagogică (conceptul dual) 

• Dimensiunea societală (conceptul profesional) 
 
În cadrul proiectelor SDC, conceptele de ÎPT dual sunt adaptate condițiilor din țara parteneră, luând în considerare 
structurile existente - fără dorința de a transfera unul pe unul dintre sistemul elvețian dual. În funcție de obiectivul unui 
proiect, acesta poate lua forme foarte diferite. Unele abordări sunt prezentate în figura de mai jos1.  
 

 Învățământ Profesional Tehnic (ÎPT)  Accesul și incluziunea în ÎPT  

 Organizațional - Dimensiunea instituțională a ÎPT dual 
Aceasta include proprietatea comună și guvernanța comună a 
sistemului ÎPT între sectorul public și cel privat, locurile de 
învățare, școală și afaceri (teoria fiind oferită în școli, iar 
cunoștințele practice și competențele la locul de muncă) și statutul 
cursanților ca ucenici cu contract corespunzător și salariu mic. În 
sistemele ÎPT duale, stimulentele financiare pentru participarea 
sectorului privat nu ar trebui, de preferință, să ia forma plăților 
directe, ci să fie acordate prin acorduri instituționale (de exemplu, 
relaxări fiscale sau sisteme de subvenții). 

Dimensiunea pedagogică a ÎPT dual 
Alternanța dintre învățarea în clasă și cea practică se află în centrul 
conceptului dual. În funcție de context, formarea practică poate 
avea loc și la ateliere de instruire, laboratoare, întreprinderi 
simulate sau lucrări de proiect. 

Dimensiunea societală a ÎPT dual 
Conceptul profesional al unei calificări cuprinzătoare (profesie) și 
mândria acesteia este esențială pentru a contribui la un sistem de 
Învățământ Profesional Tehnic dual recunoscut și durabil. 

 

 Atunci când se promovează accesul și incluziunea grupurilor 
defavorizate în sistemul formal ÎPT, întrebarea cheie este 
modul în care diferitele elemente ale sistemului trebuie 
adaptate / specificate, astfel încât acestea să sprijine 
incluziunea grupului țintă specific în sistemul formal ÎPT. 

Proiectele de acces și incluziune pot deseori să nu fie 
corespunzătoare ca punct de plecare pentru promovarea ÎPT 
dual, deoarece segmentele exclusiv orientate spre profit ale 
sectorului privat au un interes foarte limitat pentru grupurile 
țintă defavorizate. 

 

     

 Organizațional - Dimensiunea instituțională a ÎPT dual 
Modelele duale dezvoltate ca parte a soluțiilor din industrie pot 
servi drept modele și catalizatori. Într-o etapă ulterioară, aceste 
instruiri pot fi integrate în sistemul formal de educație 
profesională, cu proprietatea comună între sectorul public și cel 
privat, în special dacă un sector de afaceri puternic se află în 
scaunul de conducere. 

Dimensiunea pedagogică a ÎPT dual 
În dezvoltarea de soluții personalizate, de înaltă calitate pentru 
anumite industrii sau firme, este promovată alternanța dintre 
învățarea în clasă și învățarea practică. Învățarea practică poate 
avea loc direct la locul de muncă sau în ateliere de instruire, 
laboratoare sau simulări de afaceri. 

 
Dimensiunea pedagogică a ÎPT dual 
Instrumentele de politici active în domeniul pieței forței de 
muncă (ALMP) vizează integrarea pe piața muncii a 
beneficiarilor. Printre altele, aceasta include cursuri scurte care 
oferă abilități practice necesare pentru viitorii angajatori sau 
pentru angajare independentă. Astfel de cursuri pot, de 
asemenea, să se bazeze pe dimensiunea pedagogică a ÎPT dual 
prin combinarea formării la locul de muncă (sau formarea 
practică în ateliere de formare) cu module de teorie în sălile de 
clasă.  
 
Cu toate acestea, modelele de cooperare (inclusiv finanțarea) cu 
angajatorii pentru formarea la locul de muncă sub forma unor 
cursuri scurte sunt de obicei diferite de modelele clasice ale ÎPT 
dual. Acest lucru trebuie luat în considerare cu atenție la aplicarea 

 

 
1 Un studiu comandat de CD ÎPT dual detalizează modul în care sectorul privat poate fi abordat și motivat să se angajeze în ÎPT dual: https://www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/DCdualVET-
STUDY-Working-Tool-Engaging-the-Business-Sector-EN.pdf  

https://www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/DCdualVET-STUDY-Working-Tool-Engaging-the-Business-Sector-EN.pdf
https://www.dcdualvet.org/wp-content/uploads/DCdualVET-STUDY-Working-Tool-Engaging-the-Business-Sector-EN.pdf


elementelor duale în ALMP. 

 Soluții industriale  Integrarea pe piața muncii  

 


