„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 R4 - EQ 04 Comerț
în perioada octombrie 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

0
Îmbunătățirea
învățării la locul
de muncă în
formarea
profesională

1
Seminar de diseminare și
informare a rezultatelor
concursului regional pe
teme economice „Dumitru
Rusu”

Creșterea
atractivității
programelor de
formare
profesională

Conferință de diseminare a
rezultatului colaborării
școală - agent economic.
Stagiul de pregătire
practică, un parteneriat

Indicatori
2
-Număr elevi
participanți licee
Iași 1 elev x 6
secțiuni
-Număr profesori
implicați in
activitate
(1profesor x 6
licee)
-Număr elevi
premiați
-Număr profesori
implicați în
activitate
-Număr școli
partenere

Termen de
realizare
3
15 Mai 2020

23 Octombrie
2020

Școala
organizatoare/
Persoană
responsabilă
4
Colegiul Economic
Administrativ Iaşi
Prof. Ţiplic Gabriela
Prof. Lungu Elena
Liliana
Prof. Neacșu-Borcan
Alina

Colegiul Economic
„Octav Onicescu”
Botoşani
Prof. Valinciuc
Corina

Parteneri

Resurse

5
Școlile
partenere din
rețea

6
-Calculator
videoproiector
-Consumabile
-Documente
suport/mape
-Spaţii cazare
-Mijloc de
transport

Școlile
partenere din
rețea

-Calculator
-Videoproiecto
-Consumabile
-Documente
suport/mape

1

între școală și agentul
economic. Caietul meu de
practică.

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)
Monitorizarea
inserției
profesionale a
absolvenților și
a programelor
de formare

Implementarea
cerințelor din

-Număr
reprezentanți ai
agenților
economici
parteneri
Număr caiete de
practică
Concurs online pentru
-Număr elevi și
dezvoltarea educației
profesori implicați
antreprenoriale.
în activitate
Antreprenori creativi: „Visuri -Număr școli
de hârtie”
partenere
-Număr elevi
participanți din
licee din Bacău
Conferință de diseminare a -Număr elevi și
parteneriatelor și
profesori implicați
proiectelor cu titlul:
în activitate
„Proiectele europene VET,
-Număr școli
modele de integrare
partenere
europeană pe piața muncii
-Număr proiecte
a viitorilor absolvenți”
derulate
-Centralizator
participare
proiecte
„Povești de închiriat”:
monitorizarea și valorizarea
absolvenților prin metoda
„Bibliotecii umane”

Dezbatere academică
demonstrativă pentru

-Număr elevi și
profesori implicați
în activitate
-Număr școli
partenere
-Număr absolvenți
implicați
-Număr agenți
economici implicați
-Număr elevi și
profesori implicați

Prof. Nemțoiu
Georgeta
Prof. Țilică
Florentina-Camelia

-Spaţii cazare
-Mijloc de
transport

13 Noiembrie
2020

Colegiul Economic
„Ion Ghica" Bacău
Prof. Craus Teodora
Prof. Pruteanu
Mioara
Prof. Voicu Cornelia

Școlile
partenere din
rețea

15 Noiembrie
2019

Colegiul Economic
„Virgil Madgearu"
Galaţi
Prof.Râpă Marilena;
Prof. Chiru Gabriela
Prof. Patriche Corina

Școlile
partenere din
rețea

28 Februarie
2020

Colegiul Economic
Buzău
Prof.Poștovei
Cătălina Ileana;
Prof. Lungu Marioara
Prof. Popa Maria

Școlile
partenere din
rețea

-Consumabile
-Documente
suport/mape
-Mobilier
-Spaţii cazare
-Mijloc de
transport

11 Octombrie
2019

Colegiul Tehnic CF
„Unirea” Pașcani

Școlile
partenere din

-Cromebookuri
-Consumabile

-Calculatoare
-videoproiector
-Consumabile
-Documente
suport/mape
-Spaţii cazare
-Mijloc de
transport
-Calculator
-videoproiector
-Consumabile
-Documente
suport/mape
-Spaţii cazare
-Mijloc de
transport

2

recomandarea
EQAVET și a
descriptorilor
indicativi
EQAVET+

școlile din rețea, în format
World Schools pe o temă
economică „MiniEconomics
Debate”

în activitate (1
profesor x 6 licee)
10 arbitri profesori
sau senior debater
din cluburi de
debate regiunea
Moldova ACORD/
ARDOR

Prof.Orășanu
Daniela;
Prof. Costea Iuliana

rețea
ACORD
ARDOR
Clubul de
debate Narnia
Pașcani

-Documente
suport/mape
-Spaţii cazare
-Mijloc de
transport

Coordonator Reţea partenerială nr. 4 – Comerț / Economic
Râpă Marilena - Colegiul Economic „Virgil Madgearu" Galaţi
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

