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„Formare profesională duală “ 
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Întreprinderile 

Duale Formare profesională 

- Stabilirea obectivelor- 

Specialişti calificaţi pentru procese de producţie moderne 

necesită 
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Întreprinderile Şcoli 

Formare profesională duală 

- Partenerii - 

+ 
Pregătirea practică Pregătirea teoretică 
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Întreprinderi Şcoli 

+ 
Pregătirea  practică Pregătirea teroretică 

Planul cadru de formare Planul cadrul de învăţământ 

Conţinuturile planului cadru de formare se vor 

stabili în funcţie de cerinţele întreprinderilor 

industriale. 

stabileşte 

Conţinuturile planului cadru de învăţământ se 

adaptează planului cadru de formare. 

Specialiştii din industrie stabilesc cerinţele 

necesare anumitor categorii profesionale. 

Formarea profesională duală 
- Elaborarea conţinuturilor metodice - 
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Betriebe Schulen 

+ 
Praktische Ausbildung Theoretische Ausbildung 

Rahmenlehrplan bestimmt 

Die Inhalte des RLP folgen den Inhalten des 

Ausbildungsrahmenplans. 

Formare profesională duală- 

Elaborarea conţinutului planului cadru de formare 

profesională 

De ce stabileşte industria 

conţinuturile planului de formare? 
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Întreprinderi Şcoală 

Formarea profesională 

- Cum se realizează cooperarea în cadrul formării 

profesionale? - 

+ 
Pregătirea practică Pregătirea teoretică 
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Întreprinderi Şcoală 

+ 
Pregătirea practică Pregătirea teoretică 

Planul de formare profesională Planul de învăţământ 

bestimmt 

Teorie Practică 

Adaptarea 

Lucrări  

practice 

Formarea profesională 

- Cum se realizează cooperarea în cadrul formării 

profesionale? - 
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Propunere de proiect 

Proiect pilot 

„Formarea profesională duală “ 
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Formarea profesională duală 

- Propunere pentru un proiect pilot - 

Întreprinderi Şcoli 

Etapa 1 – De la activitate la calificare 

8 – 10 cadre didactice 8 – 10 Formatori 

Atelier 

Experienţă din producţie, locul 

de muncă al viitorului specialist 
Tehnologie & Didactică 

Organizare: Tera Impex 

Consultanţă:    Christiani 

Dialogul moderat ridică 

întrebarea: 

Ce fac specialiştii în 

producţie? 

• Activităţile specialistului 

• Calificări necesare 

Rezultat: 
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Pregătire profesională duală 

- Propunere pentru un proiect pilot- 

Etapa 2 – De la calificare la didactică şi plan de învăţământ 

Atelier 

Şcoli 

8 – 10 cadre didactice 

Tehnologie & Didactică 

Organizare: Tera Impex 

Consultant:     Christiani 

Workshop-ul moderat ridică 

întrebarea: 

Cum pot fi mijlocite didactic 

calificările specifice? 

• Activităţile specialistului 

•Calificări necesare 

Input: Rezultatele de 

la pasul 1 

Plan de învăţământ elaborat pe metode 

didactice 

Rezultat: Universităţi din România 

Consultanţă ştiinţifică 

4 universități 
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Formare profesională duală 

- Propunere proiect pilot - 

Întreprinderi 
Şcoli 

Etapa 3– Implementarea planului de învăţământ 

8 – 10 profesori 
8 – 10 formatori 

Workshop 

Organizator: Tera Impex 

Cunsultant:     Christiani 

Workshop-uri moderate 

pentru dezbaterea 

următoarei probleme: 

Cum poate fi aplicat planul 

de învăţământ în 

concordanţă cu 

întreprinderile şi cu unităţile 

şcolare? 

Plan de învăţământ şi de formare 

profesională etapizat în timp şi pe 

conţinuturi 

Rezultat: 

Input: Rezultatele 

din pasul 2 

Plan de învăţământ elaborat 

didactic 
Practică Teorie Lucr. 

practice 
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Formare profesională duală 

- Propunere pentru un proiect pilot- 

Întreprinderi Şcoli 

Etapa 4 – Evaluare 

Consultanţă:    Christiani 

În urma încheierii formării, 

întreprinderile împreună cu 

şcolile vor organiza un 

examen comun cu 

practicanţii. 

Justificare obiectivă a rezultatului 

formării profesionale 

Rezultat: 

Practică Examen Teorie 
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3. Implementarea planului 

 de învăţământ 

Formarea profesională duală 

- Propunere pentru un proiect pilot - 

1. De la activitate la calificare 

2. De la calificare şi didactică la 

 planul de învăţământ 

4. Evaluare 

Profilul calificării 

Planul de învăţământ didactic 

Plan de învăţământ structurat pe 

ore de studiu şi conţinut metodic 

Specialist autorizat 
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• 4 paşi 

• 40 Persoane 

• Timp redus 

• Rezultate evidente 

• Documentare de durată 

 

Formarea profesională duală 

- Propunere pentru un proiect pilot - 

Formarea profesională duală 

- Propunere pentru un proiect pilot - 

1. De la activitate la calificare 

2. De la calificare şi didactică la 

 planul de învăţământ 

4. Evaluare 

Profilul 

calificării 

Planul de învăţământ 

didactic 

Plan de învăţământ 

structurat pe ore de 

studiu şi conţinut 

metodic 

Specialist 

autorizat 
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Institutul Tehnic Dr. Ing. Paul Christiani este motivat să se implice și să susțină un 

proiect pilot de formare profesională duală pe baza atuurilor de care dispune: 

- experienţă şi calificare în cadrul formării profesionale, în elaborarea planurilor de 

învăţământ și în domeniul certificării; 

- oferă medii de documentare în limba română; 

- cunoaște sistemul românesc de învățământ actual, prin intermediul celor 3 proiecte 

în derulare, finanțate prin POSDRU, în care participă în calitate de partener, având ca 

grup țintă de 1900 profesori din învățământul preuniversitar și 30 de profesori din 

învățământul universitar care beneficiază de instruire în Germania; 

- beneficiază prin intermediul partenerului român S.C. Tera Impex S.R.L., de feed-

backul profesorilor instruiți în Germania (350 pănâ în momentul de față), utilizând 

metode și practici specifice sistemului de învățământ dual german. 
 

Promotori proiect pilot: 

 

www.christiani.de                                         www.teraimpex.ro  
 

Vizitați site-urile proiectelor noastre: 

 

www.practicainlicee.ro       www.auto-form.ro      www.euromecaform.ro  

http://www.christiani.de/
http://www.teraimpex.ro/
http://www.practicainlicee.ro/
http://www.practicainlicee.ro/
http://www.auto-form.ro/
http://www.auto-form.ro/
http://www.auto-form.ro/
http://www.euromecaform.ro/

