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Conferinţa "EduPro Summit#1 - Educate for future" pentru dezvoltarea învăţământului profesional în sistem dual în
România Prima conferinţă privind învăţământul profesional "EduPro Summit #1 - Educate for future" din 1 noiembrie
2018, cu peste 300 de invitaţi, s-a încheiat cu un apel clar pentru mai mult învăţământ profesional în sistem dual în
România. Pentru prima dată s-au reunit în cadrul acestei conferinţei toţi factorii de decizie din domeniul politic,
economic, din sectorul educaţional, din rândul elevilor, profesorilor, inspectorilor şcolari, părinţilor, pentru a discuta
despre extinderea sistemului dual de învăţământ profesional din România. Ambasadorul Germaniei, domnul Cord
Meier-Klodt, şi-a exprimat în alocuţiunea sa convingerea că învăţământul profesional în sistem dual este o componentă
centrală a succesului economic îndelungat din Germania: "Scopul trebuie să fie acela ca, din proiectul pilot de succes
al învăţământului profesional în sistem dual din România, să se dezvolte o reţea strânsă care să includă şi regiuni mai
puţin dezvoltate". Ministrul Educaţiei Rovana Plumb a anunţat: "Guvernul sprijină educaţia şi, în mod special,
învăţământul profesional pe care va continua să-l sprijine." Directorul Camerei de Comerţ şi Industrie RomânoGermane (AHK) România, Sebastian Metz, a vorbit despre experienţa sa ca absolvent al învăţământului dual: "Am
absolvit o formare profesională duală ca funcţionar bancar şi sunt un exemplu cum poate fi construită o carieră de
succes şi fără diplomă universitară." În prim-planul discuţiilor s-au aflat tinerii care au avut astfel posibilitatea de a
vorbi în mod public despre experienţa şi despre aşteptările lor privind sistemul de învăţământ. Aşa cum spunea
Alexandru Săgeţeanu, absolvent al primei generaţii a "Şcolii profesionale Kronstadt", pentru o firmă ar fi mult mai
costisitor să rescolarizeze un absolvent slab educat decât să investească de la bun început în educaţia unuia. Pe
parcursul zilei, în cadrul dezbaterilor de podium şi a celor patru ateliere de lucru, au fost discutate problemele actuale
ale sistemului de învăţământ profesional şi sugerate soluţii de îmbunătăţire a acestuia. Au fost realizate ghiduri
practice pentru şcoli şi "Best Practices". Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană (AHK) şi Ambasada Germaniei la Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale al României. Mai
multe informaţii despre această conferinţă găsiţi la următorul link: www.eduprosummit.ro. AGERPRES nu îşi asumă
responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul
public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă. Agenţia Naţională de
Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii
comunicatelor de presă. AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări
injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia
României. Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile
publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea,
reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.
Detalii în secţiunea Condiții de utilizare . Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați
Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro . Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul
dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe
www.agerpres.ro .
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2. Rovana Plumb: Proiectele europene susţin dezvoltarea învăţământului profesional
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Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene şi ministru interimar al Educaţiei Naţionale, a participat joi, 1 noiembrie,,
la "EduPro Summit #1 - Educate for future", conferinţă organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană
şi Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. La eveniment
au fost prezenţi şi Excelenţa Sa domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania în România, şi
domnul Sebastian Metz, director general şi membru în Consiliul Director AHK România. Evenimentul a avut ca scop
promovarea învăţământului profesional dual pe model german, ca alternativă la învăţământul clasic. În discursul
susţinut, Rovana Plumb a arătat că Guvernul României sprijină învăţământul dual profesional din perspectiva finanţării
prin proiecte din fonduri europene şi a prezentat măsurile de finanţare care vizează îmbunătăţirea acestui tip de
învăţământ. În acest scop, în ultimele două săptămâni au fost semnate două contracte de finanţare, în valoare totală
de 114 milioane euro. Ambele proiecte sunt finanţate din Programul Operaţionale Capital Uman. Astfel, prin
programul Bursa Profesională, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învăţământul profesional, inclusiv învăţământul
dual, vor fi stimulaţi să-şi continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. 20% dintre elevii care vor primi
burse provin din mediul rural. Bursa, în valoare de 200 lei, se plăteşte tuturor elevilor, indiferent de veniturile
părinţilor, dar în anumite condiţii de frecvenţă la cursuri. Suma alocată programului este de 83 milioane euro. Mai
multe informaţii sunt disponibile aici: http://bit.ly/2NAIccB . Programul "Bani de liceu", cu o valoare de 31 milioane
euro, va permite susţinerea şi continuarea acestui program şi va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român
pentru acest tip de sprijin. Astfel, începând cu acest an şcolar, fiecare beneficiar al programului "Bani de liceu" va primi
250 lei/lună, faţă de 180 lei/lună (cuantumul anterior) pe întreaga durata a cursurilor. Detalii suplimentare sunt
publicate aici: https://bit.ly/2P0nXJY . Tot prin Programul Operaţional Capital Uman vor fi alocate fonduri de 63,72
milioane euro pentru creşterea calităţii învăţământului profesional şi tehnic românesc. Concret, vor fi finanţate
activităţi de creştere a calităţii şi de adaptare a ofertei educaţionale la cererea de calificări şi competenţe de pe piaţa
muncii. În acest scop, vor fi organizate stagii de formare pentru profesorii din învăţământul profesional şi pentru întreg
personalul implicat în instruirea elevilor. De asemenea, partenerii economici vor fi stimulaţi financiar, prin subvenţii,
să se implice în formarea profesională iniţială. Vor fi puse la punct mecanisme de monitorizare a inserţiei profesionale
a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Mai mult detalii despre ghid sunt disponibile aici:
https://bit.ly/2OBvVsT . În contextul implementării obiectivelor Strategiei Europa 2020, dezvoltarea unui sistem de
educaţie şi formare profesională atractiv, competitiv şi relevant pentru cerinţele pieţei muncii a reprezentat, în ultimii
ani, o prioritate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale. Creşterea în fiecare an a numărului de elevi şcolarizaţi prin
învăţământul profesional, de la 11.368 elevi în anul şcolar 2012 - 2013, la 84.958 de elevi în anul şcolar 2018 - 2019,
demonstrează interesul tot mai mare al elevilor şi al operatorilor economici pentru acest traseu de educaţie şi formare
profesională. Şi învăţământul dual a înregistrat o dezvoltare importantă. Pentru anul şcolar 2018-2019, acest tip de
formare este organizat în 128 de şcoli (dublu faţă de anul trecut), cu un total de 4.244 elevi, pentru care au fost
încheiate contracte de parteneriat cu 297 de operatori economici.
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Două contracte de finanțare europeană în valoare totală de 114 milioane euro, pentru îmbunătățirea învățământului
profesional dual, au fost semnate în ultimele două săptămâni, a anunțat în 2 noiembrie, la „EduPro Summit #1 –
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Educate for future”, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene și interimar la Educație. Astfel, prin programul Bursa
Profesională, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învățământul profesional, inclusiv învățământul dual, vor fi stimulați
să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. 20% dintre elevii care vor primi burse provin din mediul
rural. Bursa, în valoare de 200 lei, se plătește tuturor elevilor, indiferent de veniturile părinților, dar în anumite condiții
de frecvență la cursuri. Suma alocată programului este de 83 milioane euro. Mai multe informații sunt disponibile aici:
http://bit.ly/2NAIccB . Programul „Bani de liceu”, cu o valoare de 31 milioane euro, va permite susținerea și
continuarea acestui program și va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru acest tip de sprijin.
Astfel, începând cu acest an școlar, fiecare beneficiar al programului „Bani de liceu” va primi 250 lei/lună, față de 180
lei/lună (cuantumul anterior) pe întreaga durata a cursurilor. Detalii suplimentare sunt publicate aici:
https://bit.ly/2P0nXJY . Tot prin Programul Operațional Capital Uman vor fi alocate fonduri de 63,72 milioane euro
pentru creșterea calității învăţământului profesional şi tehnic românesc. Concret, vor fi finanțate activități de creștere
a calității și de adaptare a ofertei educaționale la cererea de calificări şi competenţe de pe piaţa muncii. În acest scop,
vor fi organizate stagii de formare pentru profesorii din învățământul profesional şi pentru întreg personalul implicat
în instruirea elevilor. De asemenea, partenerii economici vor fi stimulați financiar, prin subvenții, să se implice în
formarea profesională iniţială. Vor fi puse la punct mecanisme de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor
de învăţământ profesional şi tehnic. Mai mult detalii despre ghid sunt disponibile aici: https://bit.ly/2OBvVsT . La
conferința „EduPro Summit #1 – Educate for future”, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
și Ambasada Republicii Federale Germania la București, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, au fost
prezenți și Excelența Sa domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania în România, și domnul
Sebastian Metz, director general și membru în Consiliul Director AHK România. Evenimentul a avut ca scop promovarea
învățământului profesional dual pe model german, ca alternativă la învățământul clasic. În discursul său, Rovana Plumb
a arătat că Guvernul României sprijină învățământul dual profesional din perspectiva finanțării prin proiecte din
fonduri europene și a prezentat măsurile de finanțare care vizează îmbunătățirea acestui tip de învățământ: “În
contextul implementării obiectivelor Strategiei Europa 2020, dezvoltarea unui sistem de educație și formare
profesională atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii a reprezentat, în ultimii ani, o prioritate
pentru Ministerul Educației Naționale. Creșterea în fiecare an a numărului de elevi școlarizați prin învățământul
profesional, de la 11.368 elevi în anul școlar 2012 – 2013, la 84.958 de elevi în anul școlar 2018 – 2019, demonstrează
interesul tot mai mare al elevilor și al operatorilor economici pentru acest traseu de educație și formare profesională.
Și învățământul dual a înregistrat o dezvoltare importantă. Pentru anul școlar 2018-2019, acest tip de formare este
organizat în 128 de școli (dublu față de anul trecut), cu un total de 4.244 elevi, pentru care au fost încheiate contracte
de parteneriat cu 297 de operatori economici”.
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Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, dar și ministru interimar al Educației, a declarat vineri, la conferința
„EduPro Summit #1 – Educate for future”, că în ultimele două săptămâni au fost semnate două contracte de finanțare
europeană, în valoare totală de 114 milioane euro, pentru îmbunătățirea învățământului profesional dual. Laudele
Rovanei au venit în timp ce comisarul european pentru Politică Corina Crețu a criticat-o pentru minciuna livrată public
de aceasta, că studiul de fezabilitate al spitalelor regionale costă 250 de milioane de euro, în loc de 1,8 milioane euro,
cât este real. Corina Crețu, șocată de atacurile PSD asupra sa, după ce a contrazis-o pe Rovana Plumb Astfel,
prin programul Bursa Profesională, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din învățământul profesional, inclusiv învățământul
dual, vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. 20% dintre elevii care vor primi
burse provin din mediul rural. Bursa, în valoare de 200 lei, se plătește tuturor elevilor, indiferent de veniturile
3

părinților, dar în anumite condiții de frecvență la cursuri. Suma alocată programului este de 83 milioane euro. Mai
multe informații sunt disponibile aici: http://bit.ly/2NAIccB . Programul „Bani de liceu”, cu o valoare de 31 milioane
euro, va permite susținerea și continuarea acestui program și va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul român
pentru acest tip de sprijin. Astfel, începând cu acest an școlar, fiecare beneficiar al programului „Bani de liceu” va primi
250 lei/lună, față de 180 lei/lună (cuantumul anterior) pe întreaga durata a cursurilor. Detalii suplimentare sunt
publicate aici: https://bit.ly/2P0nXJY . Tot prin Programul Operațional Capital Uman vor fi alocate fonduri de 63,72
milioane euro pentru creșterea calității învăţământului profesional şi tehnic românesc. Concret, vor fi finanțate
activități de creștere a calității și de adaptare a ofertei educaționale la cererea de calificări şi competenţe de pe piaţa
muncii. În acest scop, vor fi organizate stagii de formare pentru profesorii din învățământul profesional şi pentru întreg
personalul implicat în instruirea elevilor. De asemenea, partenerii economici vor fi stimulați financiar, prin subvenții,
să se implice în formarea profesională iniţială. Vor fi puse la punct mecanisme de monitorizare a inserţiei profesionale
a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Mai mult detalii despre ghid sunt disponibile
aici: https://bit.ly/2OBvVsT . La conferința „EduPro Summit #1 – Educate for future”, organizată de Camera de Comerț
și Industrie Româno-Germană și Ambasada Republicii Federale Germania la București, în parteneriat cu Ministerul
Educației Naționale, au fost prezenți și Excelența Sa domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale
Germania în România, și domnul Sebastian Metz, director general și membru în Consiliul Director AHK România.
Evenimentul a avut ca scop promovarea învățământului profesional dual pe model german, ca alternativă la
învățământul clasic. În discursul său, Rovana Plumb a arătat că Guvernul României sprijină învățământul dual
profesional din perspectiva finanțării prin proiecte din fonduri europene și a prezentat măsurile de finanțare care
vizează îmbunătățirea acestui tip de învățământ: “În contextul implementării obiectivelor Strategiei Europa 2020,
dezvoltarea unui sistem de educație și formare profesională atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței
muncii a reprezentat, în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educației Naționale. Creșterea în fiecare an a
numărului de elevi școlarizați prin învățământul profesional, de la 11.368 elevi în anul școlar 2012 – 2013, la 84.958 de
elevi în anul școlar 2018 – 2019, demonstrează interesul tot mai mare al elevilor și al operatorilor economici pentru
acest traseu de educație și formare profesională. Și învățământul dual a înregistrat o dezvoltare importantă. Pentru
anul școlar 2018-2019, acest tip de formare este organizat în 128 de școli (dublu față de anul trecut), cu un total de
4.244 elevi, pentru care au fost încheiate contracte de parteneriat cu 297 de operatori economici”.
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Ministrul Rovana Plumb, la "EduPro Summit #1 - Educate for future": "Proiectele europene susţin dezvoltarea
învăţământului profesional" Doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene şi ministru interimar al Educaţiei
Naţionale, a participat joi, 1 noiembrie,, la "EduPro Summit #1 - Educate for future", conferinţă organizată de Camera
de Comerţ şi Industrie Româno-Germană şi Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti, în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Naţionale. La eveniment au fost prezenţi şi Excelenţa Sa domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul
Republicii Federale Germania în România, şi domnul Sebastian Metz, director general şi membru în Consiliul Director
AHK România. Evenimentul a avut ca scop promovarea învăţământului profesional dual pe model german, ca
alternativă la învăţământul clasic. În discursul susţinut, doamna Rovana Plumb a arătat că Guvernul României sprijină
învăţământul dual profesional din perspectiva finanţării prin proiecte din fonduri europene şi a prezentat măsurile de
finanţare care vizează îmbunătăţirea acestui tip de învăţământ. În acest scop, în ultimele două săptămâni au fost
semnate două contracte de finanţare, în valoare totală de 114 milioane euro. Ambele proiecte sunt finanţate din
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Programul Operaţionale Capital Uman. Astfel, prin programul Bursa Profesională, 80.132 de elevi din clasele IX-XI din
învăţământul profesional, inclusiv învăţământul dual, vor fi stimulaţi să-şi continue studiile cu burse acordate din
fonduri europene. 20% dintre elevii care vor primi burse provin din mediul rural. Bursa, în valoare de 200 lei, se plăteşte
tuturor elevilor, indiferent de veniturile părinţilor, dar în anumite condiţii de frecvenţă la cursuri. Suma alocată
programului este de 83 milioane euro. Mai multe informaţii sunt disponibile aici: http://bit.ly/2NAIccB. Programul
"Bani de liceu", cu o valoare de 31 milioane euro, va permite susţinerea şi continuarea acestui program şi va acoperi
cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru acest tip de sprijin. Astfel, începând cu acest an şcolar, fiecare
beneficiar al programului "Bani de liceu" va primi 250 lei/lună, faţă de 180 lei/lună (cuantumul anterior) pe întreaga
durata a cursurilor. Detalii suplimentare sunt publicate aici: https://bit.ly/2P0nXJY. Tot prin Programul Operaţional
Capital Uman vor fi alocate fonduri de 63,72 milioane euro pentru creşterea calităţii învăţământului profesional şi
tehnic românesc. Concret, vor fi finanţate activităţi de creştere a calităţii şi de adaptare a ofertei educaţionale la
cererea de calificări şi competenţe de pe piaţa muncii. În acest scop, vor fi organizate stagii de formare pentru
profesorii din învăţământul profesional şi pentru întreg personalul implicat în instruirea elevilor. De asemenea,
partenerii economici vor fi stimulaţi financiar, prin subvenţii, să se implice în formarea profesională iniţială. Vor fi puse
la punct mecanisme de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. Mai
mult detalii despre ghid sunt disponibile aici: https://bit.ly/2OBvVsT. În contextul implementării obiectivelor Strategiei
Europa 2020, dezvoltarea unui sistem de educaţie şi formare profesională atractiv, competitiv şi relevant pentru
cerinţele pieţei muncii a reprezentat, în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale. Creşterea în
fiecare an a numărului de elevi şcolarizaţi prin învăţământul profesional, de la 11.368 elevi în anul şcolar 2012 - 2013,
la 84.958 de elevi în anul şcolar 2018 - 2019, demonstrează interesul tot mai mare al elevilor şi al operatorilor
economici pentru acest traseu de educaţie şi formare profesională. Şi învăţământul dual a înregistrat o dezvoltare
importantă. Pentru anul şcolar 2018-2019, acest tip de formare este organizat în 128 de şcoli (dublu faţă de anul
trecut), cu un total de 4.244 elevi, pentru care au fost încheiate contracte de parteneriat cu 297 de operatori
economici. BIROUL DE COMUNICARE AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de
comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv
emitentului comunicatului de presă. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru
informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă. AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu
publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale
drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României. Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat
exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către
dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice
modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare . Dacă sunteţi
interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro
. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în
ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro .
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Astăzi suntem prezenți la conferința Eduprosummit#1 Educate for Future, organizată de AHK Romania, unde
contribuim la mai multe workshop-uri de dezvoltare personală pentru tineri. Discutând cu ei, am trecut de la a vorbi
despre ce-și doresc elevii la a-i asculta și a le cere părerea despre cum consideră ei că poate fi îmbunătățit sistemul
dual de învățământ. www.eduprosummit.ro/agendaen.html Photos from Scoala de Valori's post
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