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ECoVET
ECVET SYSTEM FOR NO BORDERS IN THE GREEN ECONOMY SECTOR, SUPPORTING
EMPLOYABILITY, ADAPTABILITY AND EUROPEAN MOBILITY IN VET SYSTEMS AND
LABOUR MARKET

SWOT ANALYSIS - RO
R.4.3
Analiza sistemului de certifcare

Analiza SWOT

Puncte tari
- există o varietate de domenii de studiu care
pot fi alese de elevi : electronică, robotică,
electric, energetic, informatică, mecanică,
electro-mecanica,
productie
mass-media,
tehnici poligrafice, transport, fabricarea de
lemn
/
producție,
construcții
civile,
echipamente / instalații și lucrări publice,
materiale de inginerie civilă, industria textila si
de piei, chimie industrială, transporturi,
metalurgie, minerit, petrol și gaze;

Puncte slabe
-Sistemul ECVET nu este în vigoare din punct de
vedere legal ;
_Slaba implicare a angajatorilor în dezvoltarea
curriculum-ului și în reforma sistemului VET,
datorită faptului că acestia încă se mai luptă cu
criza economică;
-Nu există nici o altă cale de a obține un
certificat recunoscut pentru calificările VET (pe
cale nonformală sau informală, de exemplu);
-există un deficit de profesori / formatori
provenind din partea angajatorilor, cu
experiență în piața muncii.

-Numărul de elevi pentru învățământul profesional
și tehnic se stabilește anual în funcție de nevoile
pieței muncii și tendințele de dezvoltare, în
conformitate cu documentele de planificare, și
anume Planul Regional de Acțiune pentru
Învățământ (PRAI) la nivel regional și Planul Local de
Acțiune pentru Învățământ (PLAI) la nivel local,
precum și pe baza cererilor operatorilor economici;
-în ultimul timp, prin mai multe proiecte FSE au fost
stabilite parteneriate între părinți, școli VET,
societati comerciale, în scopul de a pune în aplicare
implicarea angajatorilor în pregătirea practică a
elevilor și pentru deschiderea pieței forței de
muncă
pentru
absolvenții
învățământului
profesional și tehnic.
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Oportunități
--mai multe instrumente tehnice necesare
pentru punerea în aplicare a ECVET au fost
dezvoltate atât la nivel național sau la nivel de
școală;
- O serie de proiecte Phare și FSE au fost
implementate cu scopul de a sprijini
dezvoltarea sistemului de formare profesională
în conformitate cu obiectivele și programele
Uniunii Europene;
- Strategia Națională -privind reforma
sistemului VET a fost stabilită în cadrul
Programului Operațional pentru Capital Umnan
2014-2020; Strategia vizează dezvoltarea
economiei verzi prin formarea de aptitudini și
competențe adecvate.

Amenințări
-3 ani de școală VET înseamnă un mare consul
de timp, mai ales că o mare parte este dedicată
formării teoretice;
-parinti / familie / societate consideră ca școlile
VET nu sunt suficient de “onorabile” pentru
copii lor - o mentalitate greu de schimbat;
-Absolvenți -VET nu poate merge direct la
universități: au nevoie de o pregătire
suplimentată teoretică de un și de examenul de
bacalaureat;
-competentele dobândite în timpul unei
calificări VET nu sunt recunoscute la nivelul
învățământului superior.
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