„Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points”
(EQAVET-NRP-RO 2019)

Plan de activităţi la nivelul reţelei parteneriale R 10 – Silvicultură și fabricarea produselor din lemn
în perioada octombrie 2019 - octombrie 2020

Obiective:

-

Direcţii de
activitate
0

Îmbunătățirea
învățării la locul
de muncă în
formarea
profesională

Creșterea
atractivității
programelor de
formare
profesională

Creșterea atractivității IPT
Întărirea colaborării între școli și agenți economici/parteneri sociali
Creșterea relevanței competențelor dezvoltate prin programele profesionale pe piața muncii
Școala
Termen de
organizatoare/
Activitatea
Indicatori
realizare
Persoană
responsabilă
1
2
3
4

Dezvoltarea
competențelor la locul de
muncă
Seminar interactiv cu
participarea instituțiilor
partenere și a agenților
economici
Programe de formare
profesională mai atractive
prin implicarea
partenerilor din centrele
de formare acreditate
Seminar interactiv cu
participarea
reprezentanților instituțiilor
partenere

Gradul de însușire
a
competențelor
profesionale
Număr de instituíi
partenere/agenți
economici

Număr absolvenți
ai cursurilor de
formare
profesională

17 Aprilie
2020

Liceu Tehnologic
REGELE MIHAI
Curtea de Arges
Andrei Grigorescu

4 Octombrie
2019

Colegiul Silvic
BUCOVINA
Campulung
Moldovenesc
Alina Cuciurean

Parteneri

Resurse

5

6

SC Foresta SA
SC
Flora
import export
SC Brav Wood
Vîlsan SRL

SC Foresta
SA:
Atelier instruire
practica
Laborator:
Lemnul în
istoria
civilizației
umane

ASSED
Suceava
Regia
Nationala
a
pădurilor
ROMSILVA
CCD Suceava

Sala
multmedia
Sala simulator
vânătoare

1

Cum să facem IPT mai
atractiv
Masă rotundă cu
participarea instituțiilor
partenere și agenților
economici

Dezvoltarea
competențelor
soft
(comunicare,
cooperare,
inovație,
antreprenoriat)

Dezvoltarea
parteneriatelor
și a colaborării
(între scoală și
agenți
economici/comu
nitate locală,
între unități
școlare din țară
și din UE, între
profesori și
tutori)

Leadership
transformațional – cheia
succesului în carieră
Seminar interactiv cu
participarea instituțiilor
partenere

Antreprenor de succes
poţi să fi şi TU
Seminar interactiv cu
participarea instituțiilor
partenere

Număr
de
programe
profesionale
elaborate
Număr de elevi
înscriși în IPT
Număr
de
companii implicate
Număr. de elevi si
profesori implicați
în activități de
consiliere pentru
carieră
Număr de elevi,
profesori
și
parteneri implicați
în
proiecte
realizate în scopul
dezvoltării
competențelor soft
Număr de activități
de bune practici în
dezvoltarea
competențelor soft
Număr elevi şi
profesori implicaţi
în proiecte
Număr
şcoli
partenere
Număr
proiecte
derulate
(Centralizator
participare
proiecte)

16 Octombrie
2020

8 mai 2020

21.02. 2020

Liceul Tehnologic
ION VLASIU
Tirgu-Mureș, jud.
MUREȘ

Colegiul Tehnic
„PETRU MUȘAT”
Suceava
Dir. prof.dr. Maria
Teodoreanu

Liceul Tehnologic
Silvic Dr
NICOLAE
RUCAREANU
Braşov
Dir.Babeş Mihaela

Primăria TirguMureș
ISJ Mureș
GLIGA
COMPANIES
SC
MOBEX
SA
STUDIOMEX
GLOBAL ART
PRODUCTION

Resurse
asigurate de
Liceul
Tehnologic
”ION VLASIU”
cu sprijinul
partenerilor

USV Suceava
ISJ Suceava
ASSED
Suceava
CJRAE
Suceava

- Calculator
Videoproiector
- Consumabile
- Documente
support/mape
- Spaţii cazare
- Mijloc de
transport

Camera
comerţ
industrie
Braşov,

de
şi

- Calculator
Videoproiector
- Consumabile
J.F.
Furnir
- Documente
Braşov,
support/mape
- Spaţii cazare
ICAS Braşov
- Mijloc de
transport
Şcoli partenere
din reţea

2

Monitorizarea
inserției
profesionale a
absolvenților și
a programelor
de formare

Pregătiți pentru viitor
Seminar interactiv cu
participarea instituțiilor
partenere

Gradul de inserție
a absolventilor pe
piața muncii
Număr
de
absolvenți
ce
continuă studiile în
înv. superior în
domeniul
silvicultură
și
exploatări
forestiere

Martie 2020

Liceul Tehnologic
Silvic
TRANSILVANIA
Cosma Cristian

OS
Valea
Sieului
OS Feldru
Primaria
Năsăud
ISJ
BN
inspector
programe
europene
Inspector
Tehnologii

- spațiu de
desfășurare Cantină
internat

Coordonator Reţea partenerială nr. 10 – Silvicultură și fabricarea produselor din lemn
Alina Cuciurean - Colegiul Silvic BUCOVINA, Câmpulung Moldovenesc

Notă:
Descriptorii indicativi EQAVET+ , la nivel de furnizor, sunt:
- programele furnizorilor de educație și formare profesională răspund rezultatelor așteptate ale învățării și permit elevilor să se implice
în procesul de învățare
- furnizorii de educație și formare profesională răspund nevoilor de învățare ale indivizilor prin utilizarea abordărilor pedagogice și a
metodelor de evaluare care permit elevilor să atingă rezultatele învățării așteptate
- furnizorii de educație și formare profesională utilizează metode valide, corecte și fiabile pentru evaluarea individuală a rezultatelor
învățării

3

