CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC

PROGRAM
CONFERINȚA FRANCO-ROMÂNĂ PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ
Institutul Francez din România, Sala Elvire Popesco, Bd Dacia, nr. 77, Sector 2, Bucureşti

DATA : Luni, 26 martie 2018
LOC : Institutul Francez din România – bd Dacia, nr. 77, București – Sala Elvira Popescu
PARTICIPANȚI : personal de îndrumare și control din sistemul educativ românesc MEN/CNDIPT/ISJ/ISMB/CCD/licee profesionale și tehnice
(inspectori generali, consilieri relații internaționale, inspectori școlari, directori CCD, directori unități de învățământ), cadre didactice din licee
tehnice și profesionale, reprezentanți Ș Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România (IFR), reprezentanți: CCIFER,
Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Federația Asociațiilor de Promovare a Turismului (FAPT), delegația regiunii Occitanie (CCI
Montpellier, DAREIC, inspectori, directori CFA), delegația directorilor responsabili cu formarea profesională și tehnică (DDFPT) din unități de
învățământ din Franța

INTERVAL
ORAR

CONȚINUT

8h45-9h00

Primirea participanților

9h00-9h15

Deschiderea lucrărilor
"! Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România
"! Ministerul Educaţiei Naţionale din România
"! Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER)

9h1510h45

Prezentarea sistemului de educație şi formare profesională în România; învăţământul dual
Nevoia de forță de muncă în România – o prezentare generală realizată de CCIFER
Acțiunile de cooperare educativă și de parteneriat bilateral franco-român în domeniul educației
derulate de Ambasada Franței în România – Institutul Francez din Romania în parteneriat cu
Ministerul Educației Naționale din România
Nevoia de formare și nevoia de forță de muncă în domeniile: turism, hotelier și alimentație – o
prezentare realizată de FIHR
Nevoia de formare și nevoia de forță de muncă în domeniul energetic
Exemple de proiecte franco-române de cooperare în domeniul turismului și în sectorul energetic
pentru susținerea educației și formării profesionale

10h45 11h00

!

Pauza de cafea - Atrium – Institutul Francez din România!

VORBITORI

Reprezentanți Ambasada
Franței în România, IFR,
MEN, CNDIPT, CCIFER
D. DARAMUȘ
F. SĂNDULESCU
A. RECORD
M. MONSAURET

C. ILE
A CHIPĂILĂ

C. BÂRLĂDEANU
JP BICHAUD

11h00 11h50

Tema 1 - Cum este organizat sistemul de formare dual în Franța?
- Situația elevilor în formare duală în Franța (număr de elevi, evoluția efectivelor, orientările
ministerului educației naționale)
- Orientările naționale ale Ministerului Educației
- Rolul regiunilor în organizarea formării elevilor în sistemul de învățământ dual
- Misiunile rectoratelor (delegație academică pentru formari profesionale și tehnice, serviciu
academic de inspecție și formare, inspectori)
- Organizarea formării duale în Centrele de formare profesională / în liceele publice
- Elevii în formare duală (statutul, contractul, vârsta, măsuri de securitate a elevilor)
- Profesori (monitorizarea elevilor în formare duală, pedagogie, remunerare)
- Rolul și formarea maiștrilor-instructori (rol, misiuni, instruire, formare)

11h5012h10

Tema 2 - Cum a scăzut rata abandonului școlar în Franța?
- Mizele și obiectivele luptei împotriva abandonului în Franța și Europa
- Cifre privind abandonul școlar
- Acțiuni de prevenire a abandonului școlar
- Susținerea tinerilor care părăsesc sistemul școlar înainte de obținerea unei calificări
- Structurile de susținerea reintegrării tinerilor în sisteme de formare

12h1012h30

Tema 3 - Cum să promovăm și să punem în valoare filierele profesionale?
- Acțiuni întreprinse la nivel de școlile gimnaziale
- Mecanisme de orientare școlară și profesională
- Acțiunile întreprinse de liceele profesionale – tipuri de acțiuni și exemple
- Acțiuni întreprinse de companii – tipuri de acțiuni și exemple

12h3012h50

Tema 4 - Cum să răspundem la nevoile de formare ale companiilor?
- Analiza nevoilor de formare
- Harta formărilor
- Integrarea profesională

12h5013h10

Tema 5 - Care este viitorul învățământului profesional în Franța?
- Reforme și orientări în curs
- Educația digitală
- Inovații pedagogice
- Noi modalități de colaborare cu companiile
- Deschiderea și cooperarea internațională

DDFPT
Regiunea Occitania
Inspector
DAREIC

13h1013h30

Concluzii și închiderea lucrărilor
Reprezentanți: Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, Ministerul Educației
Naționale, CNDIPT

MEN
CNDIPT
Ambasada Franței în
România
IFR

13h3014h30

!

Masa de prânz – Atrium – Institutul Francez din România

DDFPT
Regiunea Occitania
Inspector
DAREIC

DDFPT
Regiunea Occitania
Inspector
DAREIC

DDFPT
Regiunea Occitania
Inspector
DAREIC
DDFPT
Regiun Occitania
Inspector
DAREIC

