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„FokusDual“ – Activități importante
Activitatea 1 (A1): Train the Trainer (TOT): Consolidarea Competențelor:
Sarcini pentru formarea de formatori din centre de formare TOT:
-Curricula /Program de formare TOT elaborare, (O1)
- Două grupe de formatori din SU DBBZ sunt pregătiți la parteneri pentru TOT conform programului,
C1 si C2
- Programul de formare este testat de cele doua grupuri,
- Programul verificat este diseminat.
Activitatea 2 (A2): Formarea de formatori pentru întreprinderi:
Obiectivul este formarea de formatori pentru întreprinderi /Mentori/Maiștrii/Instructori/Cadre didactice
pentru
preluarea
de
sarcini
complexe
in
cadrul
formarii
profesionale
duale.
Este
elaborata:
- o Curricula pentru pregătirea de formatori din întreprinderi
este elaborata, (O2)
- o Formare profesionala de 40 ore este implementata cu 8 participanți in Bulgaria pentru a testa utilitatea
Curricula
- Diseminarea Curriculum .
Activitatea 3 (A3): Consolidarea competentelor personalului de formare profesionala:
Elaborarea unui material,, suport pentru personalul de formare in sistem Dual,,(O3) – Un material ajutător
important pentru toate grupurile ținta participante TOT, Formatori, Angajatori, Experți, Personal
administrativ. O parte a materialului sunt orientări pentru firmele de formare profesionala
Activitatea 4 (A4): Promovarea procesului dual de formare profesionala si motivarea
întreprinderilor:
Elaborarea Curriculei de formare profesionala pentru 5 meserii din domeniul Construcții, lemn/mobila,
prelucrarea metalelor, Turism, ICT., (O4) ca si model in vederea restructurării de Curricule din alte
meserii. Meseriile se vor alege împreună cu camerele de meserii înainte de începerea activității proiectului
funcție de necesitați. Camerele relevante și-au exprimat deja acordul. La elaborarea Curriculelor se va
colabora cu partenerii. Curriculele se vor pune la dispoziția centrelor de formare profesionala GermanoBulgare pentru testarea si utilizarea lor ulterioara..
Activitatea 5. Comunicare si Networking:
- Construcția unei platforme interactive pe internet (O5) pentru toți cei interesați in formarea profesionala
Duala
Conferința – E1, pe tema ,,Formarea profesionala Duala‘‘ O noua șansa pentru întreprinderi si tineri.“,
Organizata la finele proiectului pentru stimularea reprezentanților de firme si a experților.

Deutsch-Slowakische Akademien, A.S.

„FokusDual“ - Intellektuelle Produkte – O 1 bis O 5
O1. Curriculum/Programa de formare pentru specializarea de formatori din intreprinderi– TOT
Proiectul prevede specializarea a 14 formatori experimentați din cadrul SU DBBZ pentru a deveni
multiplicatori. Pentru aceasta partenerii din Germania si Austria vor elabora un program de formare de 32
ore bazat pe experiența acestora din domeniu. Conform programului elaborat vor fi pregătiți in Germania
si Austria câte 7 persoane provenite din SU DBBZ ca si formatori de formatori
Responsabil: IHK-Projektgesellschaft mbH
O2. Curriculum pentru pregatirea de formatori ai intreprinderilor de formare
Conducătorul acestui produs este partenerul din Austria in colaborare cu cel din Germania.
Programul va fi testat in practica prin formarea de 8 formatori pentru întreprinderi in Bulgaria .si după
folosirea in practica va fi utilizat ca si program pentru formarea profesionala a adulților in cadrul
programelor naționale ale Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca.
Responsabil : Berufsfördrungsinstitut Austria Superioara- BFI OÖ.
О3. Material Suport pentru personalul de formare profesionala in sistem dual din Bulgaria cu
orientări pentru întreprinderile de formare profesionala.
Partenerii din Germania si Austria îşi aduc contribuția prin transferul de Know-how pe tema menționată
in elaborarea de orientări pentru întreprinderile de formare profesionala.
Responsabil: Academia Germano-Slowaca
O4. Curricula pentru 5 meserii in sistem Dual
Întreprinderi din domeniul Construcții. Lemn/Mobilă, Prelucrarea metalelor, Turism, ICT,(O4) ca si
model in vederea restructurării de Curricule din alte meserii.
Responsabil: Fundația Romano Germana Timisoara (FRGTIM)
Fundația romano-germana de pregătire si perfecționare profesionala in domeniul construcțiilor
O5. Platforma interactiva pe internet pentru Formatori si întreprinderi de formare Profesionala
Platforma de formare profesionala /Forum pentru formatori cu diferite funcții si factori de conducere
,Experți si factori de decizie – un instrument pentru schimb de experiențe privind bune practici si
experiențe pozitive succese si probleme întimpinate .
Responsabil: Întreprindere de stat Centru de formare profesionala Germano-Bulgar- SU DBBZ
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“FokusDual“ - Information über das Projekt
Scopul Proiectului
Proiectul prezentat folosește la sprijinirea reformelor din domeniul formarii profesionale a adulților in
desfășurare in Bulgaria prin întărirea colaborării dintre întreprinderi si formarea profesionala. Relevanta
necesara a formarii profesionale pe piața forței de munca nu a putut fi atinsa pin in prezente fără
participarea active la decizii a mediului economic
In cadrul colaborării cu Austria si Elveția prin 2 proiecte finanțate sunt in curs de pregătire două cursuri
in sistem dual in Bulgaria. Pentru marele grup de șomeri din rândul tinerilor peste 16 ani fără pregătire
școlară si profesionala ,grup pentru care formarea profesionala in sistem dual poate fi o trecere cu succes
spre integrare pe piața forței de muncă nu s-a făcut încă nimic. Proiectul ar aduce astfel o contribuție la
elaborarea de cursuri de formare profesionala pilot a adulților in sistem dual
Obiectiv
Proiectul își propune ca si obiectiv pregătirea întreprinderilor si a centrelor de formare profesionala cit si
implementarea sistemului de formare profesionala a adulților. Sistemul de formare profesionala dual ar
închide breșa din sistemul de formare profesională din tara si ar reacționa la cerințele pieței forței de
munca. Experiențele di Elveția si Austria privind formarea in sistem dual vor fi împărtășite si diseminate
in alte instituții de învățământ. Obiectivele concrete sunt:
1. Elaborarea de Curricule pentru pregătirea de TOT, formarea profesionala a 14 formatori de formatori
2. Elaborarea unei Curricula pentru formarea profesionala a formatorilor din întreprinderi si formarea
profesionala a 8 angajați din întreprinderi din Bulgaria;
3.Elaborarea unui material suport pentru personalul de formatori in sistem dual cu materiale ajutătoare
pentru formatorii din întreprinderile de formare profesionala si centre de formare profesionala cit si pentru
personalul administrativ si de conducere din întreprinderi – ghid pentru angajatori
4.Ealborarea de Curricule pentru formarea profesionala in sistem dual a adulților in 5 meserii selectate
împreună cu camerele de meserii funcție de cererea de pe piața forței de munca.
5.Instalarea unei platforme de comunicare pe internet pentru schimb de experiență si păreri
Grup tintă
Acesta este in primul rind personalul de formare profesionala care va implementa sistemul dual.
• Formatori din centre de formare profesionala – TOT-formare formatori, care se vor specializa in
formarea de formatori din întreprinderile de pregătire practică.;
• Cadre didactice care vor avea un rol cheie in formarea cursanților
• Angajatori care vor beneficia de informații privind avantajele si organizarea unui sistem de formare
profesionala dual
• Personalul administrativ din întreprinderi si centre de formare profesionala ,care va fi pregătit in
organizarea si finanțarea sistemului dual de formare profesionala.
• Reprezentanții ai decidenților politici din domeniul formarii profesionale si al camerelor de meserii, care
sa sprijine implementarea sistemului de formare profesionala dual.
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