„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 R2 - Chimie industrială, protecția mediului și industrie alimentară
în perioada septembrie 2019 - ianuarie 2021
Obiective: - Îmbunătățirea calității educației în acord cu cerințele europene
- Eficientizarea sistemului de comunicare între școli
- Diseminarea exemplelor de bună practică
Direcţii de
activitate

Activitatea

Indicatori

Termen de
realizare

0

1
2
3
Formarea profesională a
elevilor din învățământul
tehnologic prin instruire
practică în atelierele școală
– exemple de bună practică
Îmbunătățirea
(seminar de informare și Număr de elevi
învățării la locul diseminare)
implicați
de
muncă
în
Număr de activități Aprilie 2020
formarea
în atelierele școlii
profesională
Influența
proprietăților
funcționale și nutritive ale
produselor de panificație
asupra sănătății elevilor
(lecție demonstrativă)
Număr de agenți
Creșterea
Învățământul
profesional
economici implicați
atractivității
dual - o alternativă a
Număr de elevi
programelor de învățământului profesional
5 mai 2020
înscriși
la
formare
(seminar interactiv)
învățământul
profesională
profesional

Școala
organizatoare/
Persoană
responsabilă
4

Parteneri

Resurse

5

6

Colegiul
de
Industrie
Alimentară ”Elena
Școlile
Doamna”, Galați
partenere
Dir. Coman Mariana
din rețea
Prof. Ion Dana
Prof. Bujeniță Viviana
Prof. Pătrașcu Aura

Liceul Tehnologic
”Edmond Nicolau”
Brăila
Școlile
Dir. Curcă Mirela
partenere
Prof. Mușat Gabriela
din rețea
Prof.
Dună
Magdalena

-Materii prime și
materiale
- Calculator
-Videoproiector
- Consumabile
Documente
suport/mape
- Spaţii cazare
Mijloc
de
transport

- Calculator
-Videoproiector
- Consumabile
- Mape
- Cazare, masă
- Transport
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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)
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)

Tradițional și modern în
arta brutăritului dorohoian
Aditivi
și
ingredienteanalize
calitative
ale
materiilor prime si auxiliare.
Influența
proprietăților
funcționale și nutritive ale
produselor de panificație
asupra sănătății elevilor
(seminar interactiv)

Numar elevi care
au
obținut
certificarea
calificării
profesionale, nivel
3
Mai 2020
Număr
parteneriate
cu
agenți economici
locali și zonali
Număr
proiecte
educaționale
derulate

Număr elevi și
profesori implicați
în proiecte
Proiectele
europene
–
Număr
școli
acces la succes pe piața
partenere
27.03. 2020
muncii
Număr
proiecte
(seminar de informare și
derulate
diseminare)
(Centralizator
participare
proiecte)

Prezentarea determinărilor
experimentale
a
unor
indicatori fizico-chimici ai
factorilor de mediu
(seminar de informare și
diseminare)

7 indicatori fizicochimici ai apei
determinați
2 standarde de
calitate
în
Noiembrie
domeniul
2020
analizelor
de
laborator
pentru
apă analizate
Numâr de elevi și
profesori implicați

Liceul Tehnologic
"Alexandru
Vlahuță" Șendriceni
Dir.Ing.
Dohotariu
Dumitru Viorel
Școlile
Prof.Scripcaru
partenere
Simona Marcela
din rețea
Prof.Tuca
Violeta

Mihaela

Liceul Tehnologic
”Brad
Segal”
Tulcea
Dir.Filipescu Irina
Școlile
Dir. adj. Moldoveanu partenere
Aida – Corina
din rețea
Prof. Luca Elena
Prof.
Stănculeanu
Cornelia

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

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

Probe de apă
Recipiente de
Universitatea colectare
a
Liceul Tehnologic
de Petrol și probelor de apă
”Lazăr Edeleanu”,
Gaze,
Recipienți
de
Ploiești
municipiul
colectare probe
Ionescu Ruxandra
Ploiești
de apă
Ionescu
Nona
Școli
Aparatură
de
Nicoleta
partenere în laborator
Tănase Elena Violeta
proiect
Reactivi chimici
Manole Livia Aurora
Standarde de
calitate
Videoproiector
Ecran
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Implementarea
cerințelor
din
recomandarea
EQAVET și a
descriptorilor
indicativi
EQAVET+

Prezentarea
de
lucrări
experimentale
privind
factorii de mediu – analiza
fizico-chimică a apei din
lacul IOR
(seminar interactiv)

Număr elevi și
profesori implicați
în proiecte
Număr
școli 02.04. 2020
partenere
Număr
proiecte
derulate

Colegiul Tehnic „
Costin
D.
Neniţescu”
Bucureşti
Dir.Işfan Liliana
Școlile
Prof.
Buta
Otilia partenere
Cristina
din rețea
Prof. Lungu Daniela
Prof. Mircea Elena

Laptop
- Calculator
- Videoproiector
- Consumabile
Documente
suport/mape
- Recipiente de
recoltare
a
probelor de apă
- Aparatură de
laborator
Reactivi
chimici
- Prezentări ppt

Coordonator Reţea partenerială nr. 2 – Chimie industrială, protecția mediului și industrie alimentară
Coman Mariana - Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”, Galați
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
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