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ACCENT PE:
Învățământul dual: o soluție pentru situații problematice?

Experiența profesională este extrem de apreciată de întreprinderi și, prin urmare, lipsa unei astfel de experiențe constituie un
obstacol major pentru persoanele aflate în căutarea primului loc de muncă. Mulți tineri sunt prinși într-un cerc vicios: nu își
pot găsi un prim loc de muncă, dar nu pot obține un loc de muncă fiindcă nu au experiență profesională. S-a demonstrat că
programele de ucenicie au un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și reprezintă
unul dintre motivele principale pentru nivelurile scăzute ale șomajului în rândul tinerilor în unele țări europene1.

Atât în comunicarea intitulată „Regândirea educației”2, cât și în comunicarea referitoare la combaterea șomajul în rândul
tinerilor din anul 20133, Comisia Europeană a solicitat statelor membre să își intensifice eforturile depuse pentru dezvoltarea
învățământului profesional și tehnic de nivel mondial, în vederea creșterii calității competențelor profesionale, dar și pentru
promovarea formării la locul de muncă, inclusiv prin stagii, programe de ucenicie și sisteme de învățământ dual de calitate4.
În mod similar, Parlamentul European (PE), ca urmare a unei solicitări adresate de Comisia pentru cultură și educație (CULT),
a publicat un studiu care analizează punctele forte și slabe ale învățământului dual și examinează evoluțiile politicilor din UE-
28 în ceea ce privește introducerea și/sau îmbunătățirea acestui tip de învățare.

Context
Pe lângă faptul că reprezintă „un instrument atât pentru dezvoltarea completă a unei persoane, cât și pentru participarea
persoanei respective la viața socială” (UNESCO), educația și formarea sunt factori determinanți pentru obținerea de rezultate
în materie de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor: ele pot oferi tinerilor competențele și atitudinile adecvate pentru
a-i pregăti pentru câmpul muncii și, astfel, pentru a facilita trecerea de la școală la piața muncii.

În ce mod poate o țară să asigure tranziția cu succes a tinerilor de la educație la piața muncii? Care sunt problemele? Ce intervenții
sunt adecvate? Cum pot fi intensificate aceste intervenții?

Acestea, dar și alte probleme pertinente sunt abordate în studiul comandat de PE: „Învățământul dual: o soluție pentru
situații problematice?5”. Scopul acestui studiu la nivelul UE este acela de a oferi Comisiei pentru cultură și educație a PE date
concise privind situația actuală a învățământului profesional și tehnic (VET) din statele membre, care să servească drept
informații de bază pentru dezbaterile în curs și viitoare privind noua generație de programe de învățământ și formare.

Mai exact, studiul abordează următoarele aspecte:

 principalele obstacole care împiedică implementarea învățământului dual în unele state membre;

 motivul pentru care unele state membre decid să implementeze/să nu implementeze sisteme de învățământ dual;

 stabilirea de legături între excelența în VET, învățământul dual și creșterea economică;

 tendințele și schimbările identificate în învățământul dual; și

 abordări inovatoare privind modurile de stimulare și creștere a atractivității acestui tip de învățământ.

1 Global Employment Trends for Youth 2013. A generation at risk. OIM, 2013.
2 Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai bune (COM(2012)669).
3 Împreună pentru tinerii Europei - Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor (COM(2013)447).
4 Combination of apprenticeships in a company and vocational education at an educational institution (Combinarea

uceniciilor într-o companie cu educația profesională într-o instituție de învățământ). Puteți găsi mai multe informații în
Raportul pentru anul 2011 al CEDEFOP privind beneficiile VET.

5 ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_ro.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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Studiul explorează punctele forte și slabe ale învățământului dual/programelor de ucenicie și analizează evoluțiile politicilor
în contextul propriilor caracteristici educaționale, sociale și economice ale statelor. De asemenea, studiul prezintă exemple
de bune practici care pot fi de interes pentru țările ce intenționează să își dezvolte oferta de învățământ profesional și
tehnic6.

Această informare concentrează principalele trăsături ale studiului, axându-se pe concluzii și recomandări.

Ce este învățământul dual? Înțelegerea definițiilor utilizate și a diferențelor între
acestea
Termenul „învățământ dual” este utilizat pe scară largă ca termen cuprinzător, referindu-se la faptul că predarea și
învățarea în VET se caracterizează prin „dualitate” din două puncte de vedere:

 dualitatea spațiilor de învățare (școli/furnizori de VET și companii de formare), care împărtășesc responsabilitatea de
a asigura formare teoretică și practică; și

 dualitatea actorilor implicați (actori publici și privați), care împărtășesc responsabilitatea pentru politicile și practicile
în materie de VET.

Caracterul dual al spațiilor de învățare stă la baza definițiilor folosite în literatura de specialitate europeană și internațională.
Conform UNESCO7, „sistemul de învățământ dual este denumit «dual» deoarece combină ucenicia într-o companie și
învățământul profesional într-o școală profesională într-un singur curs.” În cadrul companiei, ucenicul beneficiază de formare
practică, care este completată de instruire teoretică la școala profesională. Conform Cedefop8, învățământul dual se referă la
„perioade în care învățarea sau formarea într-o instituție de învățământ sau într-un centru de formare este combinată cu
învățarea sau formarea la locul de muncă”. De asemenea, Cedefop se referă la învățământul dual ca fiind formare în
alternanță, subliniind faptul că termenul „învățământ dual” poate fi folosit ca sinonim pentru „formare în alternanță”,
„programe de ucenicie” sau „învățare la locul de muncă”. Există, însă, o serie de diferențe mici, dar semnificative între acești
termeni, întrucât ei diferă din punctul de vedere al celor două aspecte menționate mai sus.

Datorită potențialului lor pedagogic și economic, programele de ucenicie și alte programe similare se află în prezent în
atenția atât a factorilor de decizie, cât și a cercetătorilor9. Actuala situație dificilă a tinerilor pe piața muncii necesită soluții
care sprijină tranziția de la școală la muncă. În general există speranțe foarte mari în ceea ce privește dezvoltarea
programelor de ucenicie și a învățării la locul de muncă.

Toate statele membre au programe care integrează învățarea la locul de muncă, însă amploarea, popularitatea și rezultatele
acestora sunt foarte diferite. Nu există un model unic pentru programele de ucenicie și acestea nu reprezintă o specializare
de bază în domeniul VET în majoritatea statelor membre.

Situația actuală a învățământului dual la nivelul UE
Există cel puțin un parcurs educațional care oferă o combinație sistematică între învățarea la locul de muncă și învățarea la
școală în marea majoritate a statelor membre. Totuși, poziționarea acestor parcursuri în raport cu celelalte modalități de
educație și formare diferă foarte mult. Deși statele membre își reformează sistemele de VET și integrează învățarea la locul de
muncă, gama variată de puncte de pornire, combinată cu contextul social și economic, face imposibil ca toate țările să vizeze
același model pe termen scurt. Implicarea angajatorilor și percepția socială pozitivă asupra programelor de ucenicie sunt
fundamentale pentru implementarea acestora pe scară largă. Având în vedere varietatea sistemelor, schimbările au nevoie
de timp și trebuie puse în aplicare într-o manieră progresivă.

Studiul PE a identificat patru tipuri principale de specializări în învățământul profesional și tehnic și a discutat punctele forte
și provocările acestora. În acest studiu s-a propus o serie diferită de recomandări pentru fiecare dintre tipuri:

1) Programe de ucenicie complet dezvoltate

Principalele trăsături ale acestui tip de învățământ profesional și tehnic (VET) sunt următoarele:

 Programele de ucenicie sunt incluse în educația formală, iar la încheierea lor se obține un certificat recunoscut la
nivel național. Certificatele/calificările obținute sunt, de asemenea, frecvent asociate cu accesul la statutul de
personal calificat;

6 Analiza secundară a datelor s-a referit la toate cele 28 de state membre. Colectarea primară a datelor s-a concentrat asupra
unei selecții de 10 state membre: CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (Anglia).

7 Terminology of Technical and Vocational education (Terminologia învățământului tehnic și profesional)
8 Terminology of European education and training policy (Terminologia politicilor europene în materie de educație și

formare)
9 Programele de ucenicie sunt un sistem demonstrat de învățare la locul de muncă în Austria, Danemarca, Germania și

Elveția. În aceste țări, nivelul redus al șomajului în rândul tinerilor este deseori atribuit eficacității acestui sistem, care oferă
cu succes unui număr mare de tineri educație și pregătire de calitate pentru calificările recunoscute solicitate de
întreprinderi. OIM (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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 Conținutul formării în întreprindere este determinat în comun de guvern, de reprezentanți ai organizațiilor
angajatorilor și de sindicate;

 Ucenicii au un statut clar, sunt remunerați, iar toate părțile implicate (ucenicul, compania, centrul de formare etc.) au
drepturi și obligații clar definite;

 Costurile formării sunt împărțite între guvern și angajatori (guvernul acoperă costul formării în școală, iar angajatorii
finanțează formarea în întreprindere);

 Deși în aceste țări există și alte forme de învățământ profesional, programele de ucenicie reprezintă principala
specializare din punctul de vedere al participării și al percepției sociale asupra acestei forme de învățare.

Un astfel de sistem de VET corespunde situației din Austria, Germania și Danemarca, de exemplu.

Principalele sale puncte forte sunt următoarele:

 Oferă beneficiile învățării la locul de muncă unui mare număr de elevi și companii;

 Programele de ucenicie asigură o trecere durabilă de la școală la muncă și conduce la un nivel relativ bun al ocupării
forței de muncă;

 Astfel de sisteme sunt atractive și bine cunoscute de tineri, părinți și companii;

 Sectorul afacerilor este puternic implicat în domeniul VET, ceea ce garantează că formarea și calificările sunt
actualizate și bine aliniate la necesitățile pieței muncii;

 Sistemele au o tradiție îndelungată, prin care au fost dezvoltate mecanisme solide de asigurare a calității.

Totuși, aceste sisteme se confruntă și cu o serie de provocări:

 Ele depind foarte mult de oferta de stagii de ucenicie din partea sectorului afacerilor. În perioade de instabilitate sau
recesiune economică, numărul locurilor oferite poate scădea, în timp ce cererea din partea elevilor rămâne
constantă. Aceasta creează concurență și înseamnă că acești tineri trebuie integrați în alte tipuri de programe;

 Ele necesită o „pregătire” suficientă din partea ucenicului. Elevii trebuie să fie în măsură să găsească un angajator
dispus să le ofere un stagiu de ucenicie care necesită anumite competențe. Totodată, ei trebuie să demonstreze
foarte rapid că au conduita și atitudinile fundamentale necesare la locul de muncă.

 Aceasta conduce la o situație în care tinerii care se confruntă cu cele mai mari dezavantaje au cele mai mici șanse de
a găsi un stagiu de ucenicie;

 Companiile implicate în aceste sisteme trebuie să poată oferi ucenicilor o gamă amplă de competențe, astfel încât
să îi pregătească pentru o calificare completă. Aceasta înseamnă că trebuie să dispună de resursele tehnice și
umane necesare, ceea ce poate constitui o provocare. Prin urmare, pot fi necesare soluții bazate pe colaborarea
între mai multe companii.

2) Programe de ucenicie ca specializare paralelă cu alte forme de VET

În țări precum Franța, Țările de Jos, Italia, Polonia și Regatul Unit, programele de ucenicie există, însă nu constituie principala
specializare din domeniul VET. Aceste țări combină frecvent programele de ucenicie cu VET din școli (tipurile 3 și 4). Au fost
identificate două situații diferite:

 Programele de ucenicie conduc la obținerea acelorași calificări ca VET din școli. Ele reprezintă un parcurs alternativ,
dar echivalent cu alte forme de VET (de exemplu, în FR, NL); sau

 Programele de ucenicie se încheie cu obținerea unui certificat specific diferit față de cel obținut în unitățile școlare
de VET (IT, PL, UK).

În aceste țări, programele de ucenicie prezintă unele dintre trăsăturile fundamentale ale sistemelor cu programe de ucenicie
complet dezvoltate (statutul elevilor, contractul, remunerația), însă sunt mai puțin răspândite în rândul elevilor și al
companiilor.

Principalele puncte forte ale unui astfel de sistem sunt:

 Este mai ușor de aliniat oferta de stagii la cererea din partea elevilor, având în vedere existența specializărilor în
școli;

 Există specializări care fac tranziția între VET din școli și programele de ucenicie, astfel încât elevii au posibilitatea de
a-și schimba orientarea profesională în timpul studiilor;

 Programele de ucenicie pot viza sectoare specifice, care prezintă un potențial maxim de creare a stagiilor de
ucenicie.
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Principalele provocări cu care se confruntă aceste țări sunt:

 Modul de creștere a numărului stagiilor;

 Modul de creare a unei percepții pozitive asupra programelor de ucenicie în rândul elevilor și al părinților;

 Uneori programele de ucenicie tind să fie concentrate în sectoare tradiționale (meșteșuguri, fabricație), în timp ce în
alte sectoare de creștere din țară poate există o lipsă de personal calificat.

3) Elemente semnificative ale învățării la locul de muncă integrate în programele din școli

În țări precum Finlanda, Franța sau Țările de Jos 10, formarea în școli rămâne principala formă de VET, însă învățarea la locul
de muncă este integrată în mod sistematic în programe. Perioadele de formare în cadrul companiei sunt obligatorii și
corespund unei perioade de timp substanțiale.

Principalele puncte forte ale acestor specializări din domeniul VET sunt următoarele:

 Angajatorii noi, care nu sunt obișnuiți să ofere formare tinerilor, sunt mai ușor de implicat, fiindcă nu trebuie să își
asume angajamentul de a oferi un post plătit pentru o perioadă îndelungată (așa cum se întâmplă în cazul
uceniciilor);

 Aceste specializări oferă o soluție bună tinerilor care nu au urmat un program de ucenicie. Tinerii sunt expuși
progresiv unui mediu de lucru;

 Învățarea la locul de muncă este oferită unui număr mare de elevi și este mai puțin selectivă decât programele de
ucenicie complet dezvoltate;

 Faptul că elevii intră în contact cu mai multe companii în timpul perioadei de studii le permite să dobândească
experiența mai multor locuri de muncă și medii profesionale.

Provocările principale sunt următoarele:

 Școlile trebuie să dezvolte rețele puternice de companii locale. Aceasta este o responsabilitate relativ nouă pentru
școli, iar acestora le este dificil să abordeze angajatorii;

 Calitatea învățării la locul de muncă și modul de combinare a acesteia cu învățarea în școli pot constitui o problemă.
Perioadele de învățare la locul de muncă durează doar câteva săptămâni (însă de mai multe ori pe an) și nu oferă
întotdeauna un mediu de învățare suficient de stimulativ și propice;

 Tranziția de la școală la muncă este relativ mai lungă decât în cadrul programelor de ucenicie, companiile fiind mai
reticente în a-și angaja în mod sistematic stagiarii.

4) VET integrat pe deplin în școli

Unele țări au sisteme de VET care se află în faze incipiente de integrare a învățării la locul de muncă (de exemplu, Republica
Cehă, Slovacia). Într-o proporție foarte mare, VET este integrat pe deplin în școli, ceea ce generează o serie de provocări:

 Absența cooperării între școli și companii;

 Neînțelegerea de către angajatori a programelor de ucenicie și a modalităților similare de învățare. Angajatorii nu
observă beneficiile care le sunt aduse de aceste forme de învățare pentru tineri;

 Angajatorii nu sunt capabili să pregătească tinerii pentru o calificare completă (nu doar competențe specifice
companiei);

 De asemenea, aceste sisteme se confruntă cu probleme legate de faptul că programele de studiu, echipamentele
școlare și competențele profesorilor sunt învechite.

10 Toate aceste țări dispun de programe de ucenicie și ca specializări paralele (tipul 2).
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Recomandări propuse în cadrul studiului
Pentru o bună aliniere la cerințele pieței muncii, strategiile de dezvoltare a formării și a competențelor trebuie să asigure că
programele de formare vizează dezvoltarea atât a competențelor tehnice, cât și a competențelor fundamentale pentru
angajare11, aplicabile la nivelul mai multor ocupații, întreprinderi și sectoare. Totuși, având în vedere diversitatea punctelor
de pornire, statele au nevoie de etape diferite de tranziție pentru a dezvolta programe de ucenicie de bună calitate,
disponibile pentru un număr considerabil de elevi. În acest context, este esențial să se asigure o mai bună cunoaștere a
programelor de VET în toate domeniile în rândul angajatorilor și să se promoveze implicarea acestora în conceperea și
furnizarea de programe de învățare la locul de muncă.

SISTEME INTEGRATE
COMPLET ÎN ȘCOLI

SISTEME CARE COMBINĂ
ÎNVĂȚAREA LA LOCUL DE

MUNCĂ ȘI VET ÎN ȘCOLI

PROGRAME DE UCENICIE
CA SPECIALIZARE

PARALELĂ

PROGRAME DE UCENICIE
COMPLET DEZVOLTATE

Activități în paralel:

1) Dezvoltarea programelor
de ucenicie ca specializare
alternativă în sectoarele
selectate. Acestea ar trebui
să fie sectoare cu condiții
favorabile pentru
programele de ucenicie.

2) Oferirea de stimulente
pentru furnizarea de
formare în companii pentru
celelalte forme de VET din
școli. Asigurarea progresivă
a învățării la locul de muncă
este obligatorie.

Creșterea progresivă a
proporției de activități de
învățare la locul de muncă.

Concentrarea pe calitatea
învățării la locul de muncă și
pe modul de combinare a
acesteia cu învățarea în
școală.

Încurajarea școlilor să
dezvolte rețele pe termen
lung cu companii locale.

Dezvoltarea programelor de
ucenicie prin atragerea de
noi angajatori.

Extinderea programelor de
ucenicie la niveluri și în
sectoare diferite.

Concentrarea și pe
sectoarele de creștere
netradiționale.

Asigurarea recunoașterii
naționale a calificărilor.

Încurajarea diversității în
procesul de recrutare
pentru programele de
ucenicie.

Sprijinirea elevilor care nu
au urmat un program de
ucenicie.

Îmbunătățirea
oportunităților de evoluție
la alte niveluri și forme de
educație și formare.

Menținerea investițiilor în învățarea la locul de muncă este o strategie rentabilă, întrucât s-a demonstrat că acestea
îmbunătățesc semnificativ perspectivele de angajare ale tinerilor în anumite state membre. De exemplu, în DK, CZ, DE, NL și
AT, elevii care urmează cursuri VET au parte de o tranziție mai bună de la școală la muncă12. În bugetul Uniunii Europene
există o rubrică alocată special acestui proces: Statele membre pot apela la Fondul social european13, la inițiativa „Locuri de
muncă pentru tineri”14 și la programul Erasmus+15 pentru a îmbunătăți în continuare calitatea și eficiența sistemelor de
învățământ profesional și tehnic.

11 De exemplu, comunicarea, munca în echipă și competențele de rezolvare a problemelor. OIM (2011b).
12 A se vedea și CEDEFOP (2012), From education to working life: the labour market outcomes of vocational education and

training (De la educație la viața profesională: rezultatele învățământului profesional și tehnic pe piața muncii).
13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=1829
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_ro.htm
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Lista abrevierilor

Cedefop

CULT

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Comisia pentru cultură și educație a Parlamentului European

CZ Republica Cehă

DE Germania

EL Grecia

PE Parlamentul European

UE Uniunea Europeană

FI Finlanda

FR Franța

OIM Organizația Internațională a Muncii

IT Italia

SM State membre

NL Țările de Jos

PL Polonia

PT Portugalia

UK Regatul Unit

VET Învățământ profesional și tehnic

Declinarea
responsabilității

Acest document este pus la dispoziția deputaților în Parlamentul European și a personalului acestora în
vederea sprijinirii activității parlamentare a acestora și nu reprezintă neapărat opiniile Parlamentului
European. Documentul nu trebuie considerat exhaustiv.

Autor Ana Maria Nogueira, Administrator de cercetare, Departamentul tematic B: Politici structurale și de
coeziune.

Comunicarea
experienței

Dacă doriți să ne transmiteți experiența dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți un mesaj Secretariatului
Poldep-Coeziune:
poldep-cohesion@ep.europa.eu

Departamentul
tematic B:

În cadrul Direcției generale pentru politici interne a Parlamentului European, Departamentul tematic B
este unitatea de cercetare care furnizează expertiză tehnică următoarelor cinci comisii parlamentare:
Agricultură și dezvoltare rurală; Cultură și educație; Pescuit; Dezvoltare regională; Transport și turism.
Expertiza este asigurată intern sau extern.

Toate publicațiile CULT:
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/studies.html
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