Editorul materialului: Inspectoratul Școlar Județean Olt
Noiembrie 2017
COMUNICAT DE PRESĂ
privind întâlnirea reprezentanților I.Ș.J. Olt cu reprezentanții operatorilor economici de pe
platforma industrială Slatina în vederea continuării proiectului
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL pentru anul școlar 2018-2019
Având în vedere necesitatea adaptării ofertei de formare profesională prin învățământul
profesional, precizările Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional DUAL ani,
care prevede la art.23 (1): „Cifra de şcolarizare pentru învăţământul dual se stabileşte anual, pe baza
solicitărilor operatorilor economici.”, cât și precizările Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea
cifrei de şcolarizare la învăţământul dual, Inspectoratul Școlar Județean Olt a organizat o întâlnire cu
reprezentanți ai operatorilor economici de pe platforma industrială Slatina. Întâlnirea a avut loc luni, 13
noiembrie 2017 în sala de ședințe a I.Ș.J.Olt. La întâlnire au participat reprezentanți ai PIRELLI TYRES
ROMÂNIA S.R.L., TMK-ARTROM S.A., BEKAERT SLATINA S.R.L., VIMETCO EXTRUSION
S.R.L., S.C. ALRO S.A., conducerea I.Ș.J. Olt, președintele Comitetului Local pentru Dezvoltarea
Parteneriatului Social, coordonatorul regional al Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului
Profesional și Tehnic și conducerile Colegiului Tehnic ”Alexe Marin” Slatina și Colegiului Tehnic
Metalurgic Slatina.
Reprezentanții operatorilor economici au fost informați cu privire la:
- organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional dual;
- calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019;
- calificările care pot fi școlarizate la cele două colegii tehnice din Slatina;
- modul în care se pot implica în pregătirea elevilor școlarizați prin învăţământul profesional dual.
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