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Specializări actualizate pieței muncii

Este extrem de important ca curricula școlară și
specializările din Învățământul profesional și tehnic
să fie în concordanță cu cererea din piața muncii și
standardele de pregătire să fie înalte și actualizate.

Stagii de practică în companii

Stagiile de practică/ practica în companie au rolul
de a le oferi elevilor experiența lucrului în o
companie, de a vedea și de a pune în practică
noțiunile teoretice învățate în școală.

Implicarea în învățământul tehnic 

Implicarea Agentului Economic în ÎPT duce
învățământul la un nivel mai înalt de calitate și aduce
beneficii atât pentru agent, pentru elev cât și pentru
întregul sistem de învătământ. 

Abilități necesare pieței muncii

Pentru o absorbție bună pe piața muncii este
necesar ca elevii să aibă un set de abilități complex.  
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Curriculum 

În momentul acesta curriculum cuprinde toate elementele de conținut
ale procesului de predare-învățare, reformarea lui fiind esențială
pentru eficientizarea sistemului de ÎPT.
Materialelor didactice nu sunt actualizate conform cerințelor pieței
muncii, conținutul lor fiind de multe ori cu mult în urma schimbărilor
tehnologice. Având în vedere lipsa de actualitate a conținutului
manualelor și materialelor didactice de la disciplinele de specialitate
din ÎPT, există riscul ca și cunoștințele elevilor să nu corespundă
cerințelor angajatorilor. În lipsa acestor materiale didactice
actualizate, cadrele didactice trebuie să găsească noi modalități de
transmitere a informațiilor. În cele mai multe cazuri însă programele
școlare sunt realizate în conformitate cu manualele existente și astfel
discutăm de discrepanțe între competențele deținute și cele solicitate
de piața muncii.
Lipsa caietelor de practică standard pentru elevi astfel încât să existe
o evaluare unitară a acestora.

Curriculum actualizat

Revizuirea curriculumului din ÎPT pentru a determina măsura în care
acesta răspunde noilor cerințe ale pieței muncii, schimbărilor
tehnologice, precum și cerințelor specifice unui curriculum bazat pe
competențe. Procesul de revizuire trebuie realizat în parteneriat cu
agenții economici. Procesul de revizuire a curriculumului presupune
evaluarea măsurii în care curriculumul ÎPT:

 este coerent cu filozofia, principiile și valorile promovate de
sistemul curricular din România;
există un echilibru între competențele generale aferente
diferitelor domenii de specialitate și competențele transversale
(comunicare, gândire critică, rezolvare de probleme, protejarea
mediului etc.);
raportul dintre teorie și practică înclină în favoarea celei din urmă;
noile tehnologii sunt deplin integrate;
asigură flexibilitate pe piața muncii.
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Provocări actuale 

Pregătirea practică a elevilor - Una dintre principalele probleme cu care
se confruntă ÎPT în momentul de față este ineficiența pregătirii practice,
explicabilă prin cel puțin trei categorii de factori: raportul inadecvat
dintre teorie și practică (mai cu seamă în cazul învățământului liceal
tehnic), lipsa sau slaba calitate a dotării din atelierele-școală, pregătirea
modestă de specialitate a personalului de specialitate din școli și
absența unor raporturi contractuale clare între școală și potențialii
angajatori. Se întâlnesc ambele tipuri de învățare a cunoștințelor
practice:
• Învățarea în școală: fie din rațiuni legate de securitatea muncii, fie din
lipsa parteneriatelor de practică cu agenți economici pentru anumite
specializări sau parteneriate foarte recente.
• Învățarea la locul de muncă: presupune costuri suplimentare pentru
angajatori (tutori de practică, material didactic). Tutori de practică
există doar în companiile mari. În cazul IMMurilor, supravegherea
elevilor se face fie de către personal propriu agentului economic, fie de
către profesorul de practică.
• Incapacitatea profesorilor de practică de a coordona o clasă de elevi în
condițiile efectuării practicii la mai mulți agenți economici

Soluții

Pregătirea practică a elevilor - Una dintre principalele probleme cu care
se confruntă ÎPT în momentul de față este ineficiența pregătirii practice,
explicabilă prin cel puțin trei categorii de factori: raportul inadecvat
dintre teorie și practică (mai cu seamă în cazul învățământului liceal
tehnic), lipsa sau slaba calitate a dotării din atelierele-școală, pregătirea
modestă de specialitate a personalului de specialitate din școli și
absența unor raporturi contractuale clare între școală și potențialii
angajatori. Se întâlnesc ambele tipuri de învățare a cunoștințelor
practice:
• Învățarea în școală: fie din rațiuni legate de securitatea muncii, fie din
lipsa parteneriatelor de practică cu agenți economici pentru anumite
specializări sau parteneriate foarte recente.
• Învățarea la locul de muncă: presupune costuri suplimentare pentru
angajatori (tutori de practică, material didactic). Tutori de practică
există doar în companiile mari. În cazul IMMurilor, supravegherea
elevilor se face fie de către personal propriu agentului economic, fie de
către profesorul de practică.
• Incapacitatea profesorilor de practică de a coordona o clasă de elevi în
condițiile efectuării practicii la mai mulți agenți economici
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Parteneriate greoaie

În cele mai multe cazuri, nu exsită o consultare reală a agenților
economici în cadrul CLDPS- urilor sau CR-urilor, mulți dintre ei
necunoscând
existența acestor structuri consultative de la nivel județean/reginonal. În
cazul agenților economici care știau de existența acestor structuri, fie nu
fuseseră invitați să participe, fie opinia lor nu a fost respectată. O
implicare activă a mediului de afaceri în aceste structuri se întâlnește
acolo
unde există un parteneriat solid între administrația publică locală și
agenții
economici.

Propuneri de îmbunătățire

Centrarea pe nevoile elevilor și a angajatorilor  - Includerea
problematicii ÎPT în strategiile de asigurare a forței de muncă la nivelul
de întreprindere sau grup de întreprinderi.
Acordarea de facilități fiscale pentru angajatori (deducere TVA pentru
echipamentele donate, deducerea impozitului pe profit pentru costurile
implicate în activitățile de formare profesională)
Crearea unei relații stranse de colaborare cu ÎPT, astfel încât Agentul
Economic să ia parte și să poată aduce un aport real în întâlnirile din
cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.
Scăderea costurilor aferente resurselor umane prin pregătirea propice a
elevilor încp din perioada studiilor 
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Adecvarea competențelor la cerințele pieței muncii

Ca să existe o adecvare cât mai bună la cerințele pieței muncii este
necesar să fie îndepliniți mai mulți pași: existența mecanismelor de
anticipare a cerințelor pieței muncii, existența mecanismelor de
monitorizarea a inserției absolvenților pe piața muncii, adaptarea
standardelor de pregătire profesională și a calificărilor, revizuirea
permanentă a curriculumului și a materialelor didactice. Există o serie de
aspecte problematice dintre care menționăm:
• Nivel redus de dezvoltare atât a competențelor specifice (uneori
competențe de bază lipsesc: ex. citirea unei planșe de desen tehnic,
utilizarea instrumentelor de măsură), cât și a celor transversale ale
elevilor/absolvenților de învățământ profesional și tehnic.
• În unele cazuri, deoarece la nivelul școlii nu se formează competențele
transversale, angajatorii se implică inclusiv în acest aspect. Astfel, fie în
cadrul practicii de specialitate, fie în diverse activități extra curriculare
(școli de vară, tabere tematice, școli de weekend, vizite de studiu etc)
sunt încurajate lucrul în echipă, comunicarea, creativitatea.
• Inexistența mecanismelor de monitorizarea a inserției absolvenților pe
piața muncii care să furnizeze informații atât despre domeniile în care
absolvenții de ÎPT se angajează, dar și despre competențele specifice sau
transversale pe care absolvenții consideră că le-au dobândit în
școală sau în perioada practicii de specialitate, astfel încât să poată fi
îmbunătățite programele de studiu. Aceste studii sunt extrem de utile în
procesul de reformă a ÎPT.

PREGĂTIRE RELEVANTĂ PENTRU PIAȚA
MUNCII
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Dezvoltare personală și profesională

Tinerii studenți și absolvenți ai școlilor profesionale să dețină
competențele necesare pieței muncii, cum ar fi:
- Competențe specifice și transversale (lucru în echipă, comunicare,
analiză și sinteză, etc) plus competențe din aria educației non-formală,
care ajută tânărul să înțeleagă abordarea și poziționarea față de locul de
muncă. 
- Să aiba o atitudine pozitivă și dorința de a învăța, să respecte normele de
siguranța SSM

Dezvoltarea personală a tinerilor prin cursuri și training-uri care pun accent
pe abilitățile personale și interpersonale, cum ar fi comunicare, ascultare,
leadership, introspecție, etc 


