Camera de Comerţ Româno-Germană împreună cu trei retaileri germani au ieşit la
vânătoare de vânzători comercianţi: "Căutăm 120 de tineri în Timişoara."
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astăzi, 00:06 Autor: Mihaela Pascari Şcoala Profesională de Carte şi Meserii dezvoltată în sistem dual de Camera de
Comerţ Româno-Germană împreună cu trei retaileri germani din România caută 120 de tineri din Timişoara, Sibiu,
Braşov, Buftea şi Bucureşti, pentru a-i forma ca vânzători comercianţi. În cadrul proiectului se pot înscrie absolvenţii
de clasa a VIII-a, care vor parcurge un program de studiu timp de trei ani, iar după absolvire au posibilitatea de a fi
angajaţi în cadrul companiei în care şi-au desfăşurat practica. În primul an, tinerii selectaţi vor parcurge timp de cinci
săptămâni un program de practică într-una dintre companiile participante. În al doilea ei vor face practică două zile
pe săptămână, iar în ultimul an elevul va merge la practică trei zile pe săptămână şi două zile va parcurge partea
teoretică la şcoală. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului
Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie să vă abonaţi la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri
ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Agricultură, Energie şi altele) - vezi prezentarea video a
ZFCorporate . Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286) sau trimiteţi un email cu
datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare la adresa alexandru.matei@zf.ro. Veţi fi
contactat în maximum o oră. Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 16.05.2017
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Camera de Comerţ Româno-Germană (AHK România), împreună cu 3 retaileri cu capital german din România,
lansează proiectul de învăţământ profesional dual în domeniul comerţului în 5 oraşe din ţară, Timişoara, Sibiu,
Braşov, Buftea şi Bucureşti. În fiecare dintre aceste oraşe companiile vor forma împreună o clasă, asta însemnând un
total de 120 de elevi implicaţi în proiect. Concret, un elev, absolvent al clasei a 8-a, poate opta pentru a se şcolariza
începând cu anul şcolar 2017-2018 în domeniul comerciant-vânzător, timp de 3 ani. În primul an va face practică la
una din companiile partenere, companie pe care el o poate alege, timp de 5 săptămâni, în al doilea an aproximativ 2
zile pe săptămână şi în al treilea an, tânărul va merge la practică 3 zile pe săptămână şi 2 zile la şcoală pentru a-şi
însuşi conţinuturile teoretice. Înainte însă de a intra la această şcoală, elevul va trece printr-un proces de selecţie al
companiilor partenere. Companiile, pe lângă implicare foarte activă în formarea elevilor pe parcursul a celor 3 ani,
vor participa şi la examinarea finală şi certificarea acestor tineri.

FOTO Concursurile Şcolare pe Calificări Profesionale. Elevii iscusiţi sunt angajaţi încă din
clasa a XI-a
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Bucătari, frizeri, coafori, cosmeticieni, ospătari, bucătari şi mecanici auto se întrec pentru titlul de cel mai bun din
branşă la Concursurile Şcolare pe Calificări Profesionale organizate de Colegiul UCECOM ”Spiru Haret” în perioada
16-19 mai 2017, la Bucureşti. Totodată, se lansează un proiect de învăţământ profesional pentru elevii din clasa a
VIII-a care vor să se şcolarizeze în domeniul comerciant-vânzător. Elevii de la şcolile profesionale din România vor
participa în perioada 16-19 mai la etapa finală a „Concursurilor Şcolare pe Calificări Profesionale” şi a „Concursului
Redacţiilor Publicistice Şcolare” din cadrul Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti
'Spiru Haret'. Concurenţii sunt elevi din clasa a X-a, a XI-a şi a XII-a din Bucureşti, Arad, Timişoara, Baia Mare, ClujNapoca, Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Breaza şi Craiova. Noutatea din acest an este că la concurs participă şi şcolile
profesionale publice. „Sunt mai pregătiţi decât anul trecut şi se vede un interes mai mare. Sunt mai motivaţi şi mai
implicaţi în această meserie care le asigură un viitor. Se vede că le place ceea ce fac” este de părere Ioana Stuparu,
profesoară la UCECOM „Spiru Haret” Bucureşti. Cei mai mulţi dintre absolvenţii şcolilor profesionale se angajează
repede Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” este alcătuită din 11
şcoli din toată România şi asigură o bază solidă pentru dezvoltarea procesului didactic şi a pregătirii profesionale,
urmărind două obiective esenţiale: pregătirea iniţială a elevilor (şcolarizarea) şi formarea profesională a adulţilor,
prin cursuri de calificare/recalificare. „Trebuie să le dăm încredere. Ei au venit la această şcoală ca să înveţe să
gătească sănătos şi noi o să-i învăţăm să gătească sănătos. N-ai cum să faci meseria asta decât dacă îţi place şi ştiu că
mulţi dintre ei deja au planuri de viitor. Eu le-am propus să vină să se angajeze aici la hotel.”, arată şi Dana
Biscoveanu, executive chef la Ibis Hotel „Dacă îmi plăcea frizer, frizer mă făceam, dar mi-a plăcut chelner..” Astăzi
s-au desfăşurat probele practice la calificările profesionale: frizer, coafor, coafor stilist, cosmetician, ospătar, bucătar
şi mecanic auto. Candidaţii au declarat că probele au fost mai uşoare decât anul trecut şi n-au întampinat nimic
imprevizibil. „Când eram mic, o tot vedeam pe mama în bucătărie şi îmi plăcea mult mâncarea ei, aşa că am
întrebat-o cum o face. Ea mi-a răspuns că trebuie să stau pe lângă ea dacă vreau să aflu. Aşa a început totul.” declară
un participant la concursul de bucătari, Paparcea Liviu. Întrebat de ce a ales această meserie, Ştefan Cristian, elev la
UCECOM Bucureşti şi participant la concursul de ospătărie spune că „Îmi place pentru că e şi tata. Dacă îmi plăcea
frizer, frizer mă făceam, dar mi-a plăcut chelner.” Şcoală în stil nemţesc şi 400 de lei lunar în buzunar În acelaşi timp,
Camera de Comerţ Româno-Germană (AHK România), împreună cu trei retaileri cu capital german din ţară, au
anunţat astăzi că lansează proiectul de învăţământ profesional dual în domeniul comerţului. Cinci oraşe din România
urmează să se bucure de această oportunitate şi anume Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Buftea. În fiecare dintre
aceste orase companiile vor forma împreună o clasă, asta însemnând un total de 120 de elevi implicaţi în
proiect. Mai exact, absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru a se şcolariza începând cu anul 2017- 2018 în domeniul
comerciant-vânzător, timp de 3 ani. Companiile, pe lângă implicare foarte activă în formarea elevilor, vor participa si
la examinarea finală si certificarea acestor tineri. După absolvire, elevii vor avea ocazia să fie angajaţi în companiile
unde au făcut practică si să îsi continue construirea carierei în domeniul comerţului. Pe perioada scolarizării, elevii
beneficiază de o bursă de 400 RON (200 RON din parteastatului, 200 RON din partea companiei), transport si masa
de prânz asigurate pe perioadapracticii asigurate de companie. Concursul Şcolar pe Calificări Profesionale UCECOM
0 0 (0 voturi) Vizionez mai târziu Imagini din aceeasi galerie Distribuie imaginea 0 share Tweet 1 Live 1 vizitatori
citesc articolul în acest moment Adina Stan Profil citeste totul despre: concurs pe meserii ucecom bucatar elevi scoli
profesionale
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Comunicat de presă 15.05.2017 Școala de Carte și Meserii – companiile germane și AHK Români a demarează un
proiect de învățământ dual în domeniul comerțului . Camera de Comerț Româno-Germană (AHK România), împreună
cu 3 retaileri cu capital german din România, lansează proiectul de învățământ profesional dual în domeniul
comerțului în 5 orașe din țară, Timișoara, Sibiu, Brașov, Buftea și București. În fiecare dintre aceste orașe, companiile
vor forma împreună o clasă, însemnând un total de 120 de elevi implicați în proiect. Concret, un elev, absolvent al
clasei a 8-a, poate opta pentru a se școlariza începând cu anul școlar 2017-2018 în domeniul comerciant-vânzător,
timp de 3 ani. În primul an, va face practică la una din companiile partenere, companie pe care el o poate alege, timp
de 5 săptămâni, în al doilea an aproximativ 2 zile pe săptămână și în al treilea an, tânărul va merge la practică 3 zile
pe săptămână, 2 zile la școală pentru a-și însuși conținuturile teoretice. Înainte însă de a intra la această școală,
elevul va trece printr-un proces de selecție al companiilor partenere. Companiile, pe lângă implicare foarte activă în
formarea elevilor pe parcursul celor 3 ani, vor participa și la examinarea finală, la certificarea acestor tineri. După
absolvire, elevii vor avea ocazia să fie angajați în companiile unde au făcut practică, să își continue construirea
carierei în domeniul comerțului, pentru ca după absolvirea formării în sistem dual pot să își continue studiile, să dea
examenul de Bacalaureat, chiar să urmeze o facultate, dacă își doresc acest lucru. Pe perioada școlarizării, elevii
beneficiază de o bursă de 400 RON (200 RON din partea statului, 200 RON din partea companiei), transport și masă
de prânz asigurate pe perioada practicii asigurate de companie. Ce înseamnă, de fapt, acest proiect pentru AHK
România, companii și școlile partenere: • discuții regulate între parteneri, stabilirea formei de colaborare • campanie
intensivă de informare a elevilor și vizite în școlile din jurul orașelor unde se desfășoară proiectul, unde purtăm
discuții cu elevii de clasa a 8-a • selecția elevilor în urma unui proces stabilit împreună cu companiile partenere •
asigurăm pentru elevi spațiile și dotările necesare unui loc de învățare potrivit cerințelor competențelor pe care
trebuie să le dobândească • tutorii de practică din companii sunt formați și pregătiți corespunzător, pentru a
dobândi cunoștințele pedagogice necesare pentru a transmite conținuturile de învățare cât mai bine viitorilor elevi •
analiza curriculei și alinierea ei cu nevoile companiilor • vizite suport regulate din partea AHK România în toate
locațiile • workshop-uri regulate între profesori și parteneri pentru a alinia obiectivele programului și conținuturile
de învățare în teorie și în practică Proiectul și-a anunțat prezența și la târgul ofertei Educaționale din București, care
și-a deschis porțile astăzi, 16.05.2017, în parcul Tineretului – în deschiderea căruia au luat cuvântul Dragoș Anastasiu,
Președintele AHK România și un reprezentant din partea Ambasadei Germaniei la București…

Camera de Comerţ Româno-Germană împreună cu trei retaileri germani au ieşit la
vânătoare de vânzători comercianţi: "Căutăm 120 de tineri în Timişoara."
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Şcoala Profesională de Carte şi Meserii dezvoltată în sistem dual de Camera de Comerţ Româno-Germană împreună
cu trei retaileri germani din România caută 120 de tineri din Timişoara, Sibiu, Braşov, Buftea şi Bucureşti, pentru a-i
forma ca vânzători comercianţi.
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Camera de Comert Romano-Germana ( AHK Romania ), impreuna cu 3 retaileri cu capital german din Romania,
lanseaza proiectul de invatamant profesional dual in domeniul comertului in 5 orase din tara, Timisoara, Sibiu,
Brasov, Buftea si Bucuresti. In fiecare dintre aceste orase companiile vor forma impreuna o clasa, asta insemnand un
total de 120 de elevi implicati in proiect. Concret, un elev, absolvent al clasei a 8-a, poate opta pentru a se scolariza
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incepand cu anul scolar 2017-2018 in domeniul comerciant-vanzator, timp de 3 ani. In primul an va face practica la
una din companiile partenere, companie pe care el o poate alege, timp de 5 saptamani, in al doilea an aprox. 2 zile
pe saptamana si in al treilea an, tanarul va merge la practica 3 zile pe saptamana si 2 zile la scoala pentru a-si insusi
continuturile teoretice. Inainte insa de a intra la aceasta scoala, elevul va trece printr-un proces de selectie al
companiilor partenere. Companiile, pe langa implicare foarte activa in formarea elevilor pe parcursul a celor 3 ani,
vor participa si la examinarea finala si certificarea acestor tineri. Dupa absolvire elevii vor avea ocazia sa fie angajati
in companiile unde au facut practica si sa isi continue construirea carierei in domeniul comertului, pentru ca dupa
absolvirea formarii in sistem dual pot sa isi continue studiile, sa dea examenul de Bacalaureat si chiar sa urmeze o
facultate, daca isi doresc acest lucru. Pe perioada scolarizarii elevii beneficiaza de o bursa de 400 RON (200 RON din
partea statului, 200 RON din partea companiei), transport si masa de pranz asigurate pe perioada practicii asigurate
de companie.
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Camera de Comerţ Româno-Germană (AHK România), împreună cu 3 retaileri cu capital german din România,
lansează proiectul de învăţământ profesional dual în domeniul comerţului în 5 oraşe din ţară, Timişoara, Sibiu,
Braşov, Buftea şi Bucureşti. În fiecare dintre aceste oraşe companiile vor forma împreună o clasă, asta însemnând un
total de 120 de elevi implicaţi în proiect. Concret, un elev, absolvent al clasei a 8-a, poate opta pentru a se şcolariza
începând cu anul şcolar 2017-2018 în domeniul comerciant-vânzător, timp de 3 ani. În primul an va face practică la
una din companiile partenere, companie pe care el o poate alege, timp de 5 săptămâni, în al doilea an aprox. 2 zile
pe săptămână şi în al treilea an, tânărul va merge la practică 3 zile pe săptămână şi 2 zile la şcoală pentru a-şi însuşi
conţinuturile teoretice. Înainte însă de a intra la această şcoală, elevul va trece printr-un proces de selecţie al
companiilor partenere. Companiile, pe lângă implicare foarte activă în formarea elevilor pe parcursul a celor 3 ani,
vor participa şi la examinarea finală şi certificarea acestor tineri. După absolvire elevii vor avea ocazia să fie angajaţi
în companiile unde au făcut practică şi să îşi continue construirea carierei în domeniul comerţului, pentru că după
absolvirea formării în sistem dual pot să îşi continue studiile, să dea examenul de Bacalaureat şi chiar să urmeze o
facultate, dacă îşi doresc acest lucru. Pe perioada şcolarizării elevii beneficiază de o bursă de 400 RON (200 RON din
partea statului, 200 RON din partea companiei), transport şi masa de prânz asigurate pe perioada practicii asigurate
de companie. Ce înseamnă de fapt acest proiect pentru AHK România, companii şi şcolile partenere: • discuţii
regulate între parteneri, stabilirea formei de colaborare • campanie intensivă de informare a elevilor şi vizite în
şcolile din jurul oraşelor unde se desfăşoară proiectul, unde purtăm discuţii cu elevii de clasa a 8-a • selecţia elevilor
în urma unui proces stabilit împreună cu companiile partenere • asigurăm pentru elevi spaţiile şi dotările necesare
unui loc de învăţare potrivit cerinţelor competenţelor pe care trebuie să le dobândească • tutorii de practică din
companii sunt formaţi şi pregătiţi corespunzător, pentru a dobândi cunoştinţele pedagogice necesare pentru a
transmite conţinuturile de învăţare cât mai bine viitorilor elevi • analiza curriculei şi alinierea ei cu nevoile
companiilor • vizite suport regulate din partea AHK România în toate locaţiile • workshop-uri regulate între profesori
şi parteneri pentru a alinia obiectivele programului şi conţinuturile de învăţare în teorie şi în practică.
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Şcoala Profesională de Carte şi Meserii dezvoltată în sistem dual de Camera de Comerţ Româno-Germană împreună
cu trei retaileri germani din România caută 120 de tineri din Timişoara, Sibiu, Braşov, Buftea şi Bucureşti, pentru a-i
forma ca vânzători comercianţi.

Camera de Comert Romano-Germana impreuna cu trei retaileri germani au iesit la
vanatoare de vanzatori comercianti: "Cautam 120 de tineri in Timisoara.". 15.05.2017
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Scoala Profesionala de Carte si Me�serii dezvoltata in sistem dual de Ca�mera de Comert Romano-Germana
im�preuna cu trei retaileri germani din Ro�ma�nia cauta 120 de tineri din Ti�mi�soara, Sibiu, Brasov, Buftea si
Bucuresti, pen�tru a-i forma ca vanzatori comer�cianti.
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Camera de Comerţ Româno-Germană (AHK România), împreună cu 3 retaileri cu capital german din România,
lansează proiectul de învăţământ profesional dual în domeniul comerţului în 5 oraşe din ţară, Timişoara, Sibiu,
Braşov, Buftea şi Bucureşti. În fiecare dintre aceste oraşe companiile vor forma împreună o clasă, asta însemnând un
total de 120 de elevi implicaţi în proiect.
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Şcoala de Carte şi Meserii – companiile germane şi AHK România demarează un proiect de învăţământ dual în
domeniul comerţului. Aflaţi detalii mai jos: AHK Romania
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Școala de carte și meserii: Un important proiect de învățământ dual în domeniul comerțului în România! Camera de
Comerț Româno-Germană (AHK România) ne-a trimis un comunicat de presă prin care anunță că, împreună cu 3
retaileri cu capital german din România, lansează proiectul de învățământ dual în domeniul comerțului în 5 orașe din
țară: Timișoara, Sibiu, Brașov, Buftea și București. În fiecare dintre aceste orașe companiile vor forma împreună o
clasă, asta însemnând un total de 120 de elevi implicați în proiect. Acum 3 ani cineva deplângea faptul că ”sistemul
dual de învăţământ profesional folosit în Germania nu prinde la români din cauza mentalităţii părinţilor”. Ei bine,
poate prinde acum! Sistemul de învățământ dual şi-a dovedit valoarea în Germania - de ce n-ar funcționa și în
România? După absolvire elevii vor avea ocazia să fie angajați în companiile unde au făcut practică și să își continue
construirea carierei în domeniul comerțului, pentru că după absolvirea formării în sistem dual pot să își continue
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studiile, să dea examenul de bacalaureat și să urmeze o facultate, dacă vor. Pe perioada școlarizării elevii beneficiază
de o bursă de 400 RON (200 RON din partea statului, 200 RON din partea companiei) precum și de alte facilități.
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