
AMENDAMENTUL 1 
REGÂNDIREA EDUCAȚIEI 

EDUC-V-030 
 

Borboly Csaba 

 

Punctul 9 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

Proiect de aviz Amendament 

este de acord cu faptul că învăţământul profesional 

şi tehnic (VET) trebuie să fie o parte 

integrală şi importantă a sistemului de 

educaţie, în special sistemul dual, care 

implică învăţarea bazată pe ucenicie. 

Ţările care au sisteme duale foarte 

dezvoltate au tendinţa să aibă rezultate 

mai bune în privinţa ocupării forţei de 

muncă în rândul tinerilor. Cu toate 

acestea, peste jumătate din statele membre 

au mai puţin de 50% din elevi în sistemul 

VET;  

 

este de acord cu faptul că învăţământul profesional şi 

tehnic (VET) trebuie să fie o parte integrală şi 

importantă a sistemului de educaţie, în special 

sistemul dual, care implică învăţarea bazată pe 

ucenicie. Ţările care au sisteme duale foarte 

dezvoltate au tendinţa să aibă rezultate mai bune 

în privinţa ocupării forţei de muncă în rândul 

tinerilor. Cu toate acestea, peste jumătate din 

statele membre au mai puţin de 50% din elevi în 

sistemul VET. Recomandă lansarea unor 

programe-pilot cu scopul încurajării sistemului de 

educație bazat pe ucenicie, în țările cu învățământ 

dual și tehnic mai puțin dezvoltate;  

 

  

 

 

Expunere de motive 

 

Prin astfel de inițiative se va facilitate accesul tinerilor la învățarea diferitelor profesii si meserii, cât și 

orientarea profesională bazată pe experiență, asigurân astfel poziționare lor mult mai eficientă pe piața 

forței de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENDAMENTUL 2 
 

 

 

 

Punctul 17 

 

Se modifică după cum urmează: 

 

Proiect de aviz Amendament 

subliniază importanţa dezvoltării competenţelor 

elementare asigurând de la început angajarea 

profesorilor în iniţiativele propuse şi 

aprobarea comunităţii locale în ceea ce 

priveşte realizarea integrării sociale, de 

exemplu a celor dezavantajaţi social sau 

având o experienţă culturală/educaţională 

diferită. În acelaşi timp, este necesar să se 

asigure o bună legătură cu comunitatea de 

afaceri şi, după caz, să se ofere un sprijin 

psihologic; 

 

subliniază importanţa dezvoltării competenţelor 

elementare asigurând de la început angajarea 

profesorilor în iniţiativele propuse şi 

aprobarea comunităţii locale în ceea ce 

priveşte realizarea integrării sociale, de 

exemplu a celor dezavantajaţi social sau 

având o experienţă culturală/educaţională 

diferită. În acelaşi timp, este necesar să se 

asigure o bună legătură cu comunitatea de 

afaceri şi, după caz, să se ofere un sprijin 

psihologic. În cazul comunitățiilor bilingve 

și vorbitoare de limbi minoritare, sistemul 

național de educație este obligat să asigure 

metodologia adecvată în procesul de învățare 

a limbii majoritare, ținând cont că limba 

majoritară nu poate fi  considerata ca o limbă 

maternă; 

 

  

 

Expunere de motive 

 

Este important acordarea unei atenții sporite dezvoltării unei metodologii, care ajută comunitățiilor 

vorbitoare de limbi minoritare în procesul de învățare a limbii majoritare, contribuind astfel la integrarea 

în societate, la îmbunătățirea bunăstării sociale. 

  

 

 


