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Bazele formării profesionale duale

• Firmele private cooperează cu şcolile profesionale
publice.
• Pentru formarea în cadrul firmelor de producţie la bază
vor sta dispoziţiile legale aferente formării profesionale
iar pentru studiul în cadrul şcolilor profesionale la bază
se află planul de învăţământ.
• Formarea profesională din unităţile de producţie este
monitorizată şi controlate de instituţia aferentă, de
exemplu camera de comerţ.
Pe de altă parte, şcolile profesionale vor fi controlate de
către inspectoratele şcolare.
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Bazele formării profesionale duale

Formarea în unităţile de producţie este reglementată la nivel
naţional,
şi anume prin legea federală a formării profesionale din 14.08.2005
şi normele de aplicare aferente.
Studiul în cadrul şcolilor profesionale este supus Reglementărilor
educaţionale din fiecare Land care sunt aferente tuturor şcolilor şi
astfel şi celor profesionale.
Datorită dualismului constituţional
– competenţă federală pentru formarea profesională în unităţile de
producţie şi
– Competenţa landului pentru şcolile profesionale
Este necesară sincronizarea bazelor didactice din producţie cu cele
din şcolile profesionale precum şi coordonare activităţilor de
formare profesională a acestor două instituţii de formare.
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Abordarea juridică
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