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• Привредна комора Хуњедоара

• Национални центар за техничко и стручно образовање Румуније

• Школски инспекторат округа Хуњедоара

• Окружно веће Хуњедоара

• ЕUROSPORT DHS Deva

• RECOM SID Hunedoara

2



• Дугогодишња традиција индустрије у Румунији

• Демографски развој

• Повећана потреба за висококвалификованом радном снагом

• Успостављање одрживе и конкурентне привреде и друштва у целини

• Глобализација тржишта рада

• Повећање запошљивости младих

Разлози за реформу



Стручно образовање у Румунији

• Септембар 2017.године – ступа на снагу нови Закон о дуалном образовању

• Румунија тренутно има 18% високообразованог становништва, а план им је да достигну 23%. 

• У средњем образовању ће на јесен имати 49%  ученика у општем образовању, 32% у четворогодишњем 
(техничке школе), 17% у трогодишњим, а планирано је 2% у дуалном следеће године.

• Средње стручно образовање –различите форме учења кроз рад

• Отворени курикулум

• Осигурање квалитета на завршном испиту

• Учење кроз рад у различитим формама

• Материјална и финансијска подршка ученика
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Искуства у дуалном образовању

1. На пракси школа обезбеђује једног наставника на групу од 20 ученика, а фабрика једног 
инструктора на 10 ученика.

2. Пракса у предузећу се реализује 5 недеља у првом разреду, 9 у другом и 10 у трећем разреду + 
блокови.

3. Инструктори не пролазе никакву обуку за рад са младима. 

4. Формирано је 16 секторских већа са по око 4 члана, два из привреде, а два из синдиката.

5. Привредна комора идентификује предузећа, а ТВЕТ тражи школе које ће реализовати програм.

6. Тренутно 300 предузећа дало сагласност.



Материјална и финансијска подршка

• Послодавац обезбеђује средства за личну заштиту и безбедност на раду

➢ Топли оброк

➢ Покрива трошкове превоза

➢ Нема обавезу али може да пружи финансијску подршку ученицима

• Држава не пружа финансијску подршку послодавцима



Фабрика бицикала EUROSPORT 
DHS SA

Прошле године је на праксу долазило 120 
ученика из једне школе, а ове 240.

На праксу долазе ученици четворогодишњих 
образовних профила (4 недеље у години).

За време проведено у фабрици стичу ,,меке 
вештине’’.

Обезбеђена им је опрема, превоз, храна и 11 
евра недељно.

Не потписују се уговори са ученицима тј. 
родитељима.
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Школски инспекторат округа 
Хуњедоара

Слабо интересовање за упис у стручне школе 

Планиране појачане промотивне активности 
(портал: предности стручног образовања, 
примери добре праксе и сл.) 

Обилазак школа у оквиру програма ’’караван

Велики ''дропаут'' око 20% на популацији до 10. 
разреда - велика миграција грађана ка западној 
Европи.
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Окружно веће Хуњедоара

Основни покретач у региону је рударство и 
производња електричне енергије.

Планирана додатна улагања у развој туризма.

Стопа незапослености 5,9%.

БДП је око 14.000 еура.
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Фабрика RECOM SID

Бави се производњом металних конструкција 

14 ученике је добило опрему и простор где 
вежбају. 

Директор је изјавио да су до сада уложили око 
1000Е по ученику, и каже да ће их све запослити, 
али се плаши да ће већина отићи у Немачку. 
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Другу половину чине ђаци профила у области 
обраде метала.

Ученици ће у трећем разреду заиста радити и за 
то добијати надокнаду.  Директор је изјавио да 
су до сада уложили око 1000Е по ученику, и каже 
да ће их све запослити, али се плаши да ће 
већина отићи у Немачку.
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Ни ова фабрика нема државне олакшице. 
Евалуацију ђака врше заједно инструктор, 
ментор и радник код којег је ученик на 
пракси. Покушавају да мотивишу те радника 
како би обука била што успешнија, али са 
друге стране радници, а ни тутор, немају 
скраћено радно време или друге олакшице 
због рада са децом.
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