„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 R8 – Mecanică
în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2021

Obiective:
1.
Îmbunătățirea calității formării profesionale în acord cu cerințele europene
2.
Întărirea cooperării între unitățile școlare prin rețelele parteneriale
3.
Consolidarea capacității instituționale a unităților școlare din rețea de a dezvolta o cultură a calității în formarea profesională
4.
Creșterea atractivității IPT
Direcţii de
activitate

Activitatea

0

1

Îmbunătățirea
învățării la locul
de muncă în
formarea
profesională

Indicatori

2
Număr de elevi
beneficiari
Număr
de
profesori implicați
direct în procesul
de
formare
Adaptarea procesului de profesională
a
formare profesionala la elevilor
dinamica pieței muncii
Număr de exemple
de bună practică
(seminar interactiv)
prezentate
Număr de agenţi
economici
parteneri
Număr
proiecte
derulate

Termen de
realizare
3

08.05. 2020

Școala
organizatoare/
Persoană
responsabilă
4

Liceul Tehnologic
Transporturi Auto
Timişoara
Dir.pof.
Bejan
Simona Ecaterina
Dir. Adj. Urechiatu
Valentina
Prof. Alina Melnic
Prof. Angela OSAIN
Prof. Valeria Pascota
Prof.
Mireana
Iancovici Wolf

Parteneri
5

Resurse
6

Birotică
(Calculatoare,
Școlile
Videoproiecto
partenere din
are )
rețea
- Consumabile
- Documente
Parteneri din
suport/mape
mediul
de
- Spaţii cazare
afaceri
- Mijloc de
transport

1

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

Aplicarea competențelor
soft dobândite de elevi pe
parcursul școlarizării în
dezvoltarea de produse
inteligente și practice
(seminar de informare și
diseminare a bunelor
practici)

Plasamente europene în
medii concurenţiale - şanse
sporite pe piaţa muncii
(seminar de informare și
diseminare
a
bunelor
practici)

Număr de elevi
beneficiari
Număr
de
profesori implicați
direct în procesul
de
formare
profesională
a
elevilor
Număr de exemple
de bună practică
prezentate
Număr de agenţi
economici
parteneri
Număr
proiecte
derulate
Număr elevi și
profesori implicați
în proiecte
Număr
școli
partenere
Număr
proiecte
derulate
(Centralizator
participare
proiecte)

28.04.2020

25 martie
2020

Colegiul
Tehnic
”Mircea cel Bătrân”
București
Dir., prof.ing. Gaidoș
Nicoleta
Dir.adj., prof. Hanciuc
Nina
Prof.ing.
Zapciu
Steliana,
Prof.ing.
Pițigoi
Andrei

Birotică
Școlile
(Calculatoare,
partenere din
Videoproiecto
rețea și alte
are )
școli
- Consumabile
partenere
- Documente
suport/mape
Parteneri din
- Spaţii cazare
mediul
de
- Mijloc de
afaceri
transport

- Calculator
Liceul Tehnologic
Videoproiector
Cezar
Nicolau,
- Consumabile
Școlile
Brănești, Ilfov
- Documente
partenere din
Dir. Culea Marinela
support/mape
rețea
Prof. Grecu Daniela
- Spaţii cazare
Prof. Simion Elena
- Mijloc de
transport
Calculator
Școlile
Videoproiector
partenere din
- Consumabile
rețea
- Documente
support/mape
Partener
- Spaţii cazare
economic: SC
- Mijloc de
VARD Brăila
transport
SA

Bune practici în dezvoltarea Număr elevi și
parteneriatului
școală- profesori implicați
operator economic
în proiecte
Număr
școli 24.04.2020
(seminar de informare și partenere
diseminare
a
bunelor Număr
proiecte
practici)
derulate

Liceul Tehnologic
”Anghel
Saligny”
Brăila
Prof.ing. Grădinaru
Michaela
Prof. Grădinaru Florin
Prof. Dobrea Rodica
Prof. Bratu Dorin

Monitorizarea
inserției Număr de elevi
profesionale a absolvenților integrați pe piața

Colegiul
Tehnic Școlile
- Calculator
“Laţcu Vodă” Siret, partenere din -

15.05.2020

2

profesionale a
absolvenților și
a programelor
de formare

Implementarea
cerințelor din
recomandarea
EQAVET și a
descriptorilor
indicativi
EQAVET+

Suceava
rețea
Dir. Adj. Mustață
Antonio Ioan
Prof.
Olar
Dorin
Marian

muncii
(seminar interactiv)

Studiu de caz:
implicarea elevilor cu
dificultăţi de învăţare în
programele de formare
profesională
(prezentarea unor adaptări
curriculare şi a unor planuri
de intervenţie
personalizate realizate
pentru diferite discipline
specifice domeniului,
metode de lucru la clasă
pentru elevii cu dificultăți
de învățare)
Workshop cu tema
„Ești pregătit pentru
angajare?”

Număr de elevi,
profesori
și
parteneri implicați
Număr
de
discipline
pentru
care s-au întocmit
adaptări
curriculare
Numărul planurilor
de
intervenție
personalizată
Numărul
documentelor
şi
materialelor
auxiliare
Număr
de
instrumente
de
lucru
(CV,
scrisoare
de
intenție/
recomandare etc)

26 martie
2020

Videoproiector
- Chestionare
online
- Consumabile
- Documente
suport/mape
- Spaţii cazare
- Mijloace de
transport

Profesori,
persoane
Profesori din
invitate
şcoala
Videoproiector
organizatoare
Colegiul
Tehnic
Laptop
Profesori din
„Aurel Vlaicu” ,
Birotică,
şcolile
Baia Mare
consumabile
partenere în
Dir. Prof.dr. Marian
Materiale
rețea
Gina
auxiliare
Psihologul
Prof. Petruțiu Sanda
elaborate
şcolii
Prof.Ogrean Delia
Resurse
CJRAE
Prof.Horvat Lucian
proprii
ale
ISJMM
cadrelor
Agenți
didactice
economici
implicate
locali

Coordonator Reţea partenerială nr. 8 – Mecanică
Gaidoș Nicoleta - Colegiul Tehnic ”Mircea cel Bătrân” București
Notă:
Descriptorii indicativi EQAVET+ , la nivel de furnizor, sunt:
3

- 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

4

