„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 R9 - TURISM
în perioada septembrie 2019 - ianuarie 2021

Obiective:
- dezvoltarea rețelei parteneriale prin derularea de activități comune specifice domeniului turism cu școli din țară și străinătate, precum și
prin parteneriate și colaborări noi cu operatori economici, comunitate și autorități;
- adaptarea la solicititările de formare profesională și la cerințele existente pe piața muncii în domeniul turism;
- asigurarea accesului la programe de formare profesională și creșterea atractivității acestora;
- dezvoltarea competențelor de comunicare, cooperare, antreprenoriat și inovație la elevi;
- monitorizarea inserției profesionale a absolvenților și a programelor de formare;
- implementarea cerințelor din recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+.
Direcţii de
activitate

Activitatea

0

1

Îmbunătățirea
învățării la locul
de muncă în
formarea
profesională

„De dragul profesiei”
–
dezvoltarea
abilităților
de
comunicare adaptate
diferitelor tipologii de
turiști

Indicatori
2
Numărul de elevi și
profesori implicați

Termen de
realizare
3

Numărul de școli
partenere
Numărul tipurilor de
turiști identificate și
prezentate

(seminar interactiv)
Număr de parteneri
de practică

10 martie
2020

Școala
organizatoare/
Persoană
responsabilă
4
Colegiul
Economic „Costin
C. Kirițescu”,
București
Director Enache
Gabriela
prof. Ile Larisa
prof. Ionești
Carmen
prof. Negoianu
Nicoleta

Parteneri

Resurse

5
Unități școlare
partenere în
cadrul rețelei
Agenții
economici de
profil
Reprezentanții
instituțiilor locale
și a asociațiilor
naționale și
locale de profil
Mass - media

6
Echipamente de
birotică
Consumabile
Transport,
cazare și masă
pentru
reprezentanții
unităților școlare
partenere
în
cadrul rețelei

1

Creșterea
atractivității
programelor de
formare
profesională

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

Tradiții și obiceiuri în
spațiul românesc
(seminar interactiv)

”Albumul cu meserii –
cunoașterea
și
valorizarea meseriilor
din
domeniul
turismului”
Albume cu meserii
realizate din punct de
vedere al:
documentării cu
privire
la
cerințele
necesare
ocupării
postului, responsabilitățile
și
sarcinile
specifice, avantajele și
dezavantajele meseriei.
prezentarea, ca
modele profesionale, a
unor personalități din
domeniu, care s-au
născut, au învățat sau
au profesat în zonă.

Colegiul
Economic
București

Număr elevi și
profesori implicați
Număr școli partenere

2
decembrie
2019

Număr ediții ale
proiectului

Numărul de elevi și
profesori implicați
Numărul de meserii
din domeniul turism
prezentate

Februarie
2020

Dorin Viorica
Ursuianu Gabriel
Sandru Angela
Dinu Monica
Tomescu Liana
Colegiul
Tehnic Unitățile școlare
„Mihai Viteazul” , partenere
în
Oradea
cadrul rețelei
Ardelean Simona
Dicu Florentina
Marian Monica
Negruțiu Dora
Runcanu Monica
Tiutin Rodica

Număr de parteneri –
personalități din
domeniu

Număr firme
”Din școală în viață participante
prin
firma
de
exercițiu”
târgul Număr premii
interregional al Firmelor acordate
de exercițiu
Număr tranzacții

8 mai 2020

Unități școlare Calculator,
Viilor, partenere
în Videoproiector,
cadrul rețelei
consumabile,

Colegiul
Economic
Hermes,
Petroșani

Agenții
economici
profil

Documente
suport,
mape,
spații de cazare,
mijloc
de
transport
Echipamente de
birotică
Documente
suport

de

Reprezentanții
instituțiilor locale
și a asociațiilor
naționale
și
locale de profil

Consumabile

Mass - media

Transport,
cazare și masă
pentru
reprezentanții
unităților școlare
partenere
în
cadrul rețelei

Inspectoratul
Școlar Județean
Hunedoara,
Consiliul local ,
reprezentanți ai
agentilor
economici,

Resurse umane,
sală
pentru
amenajare
standuri,
echipamente
tehnice,
consumabile

2

încheiate

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)

Implementarea
cerințelor din
recomandarea
EQAVET și a
descriptorilor
indicativi
EQAVET+

„Să învățăm
profesioniști”

de

(seminar interactiv)

la

mass-media
locală
judeteană

Număr elevi și
profesori implicați
Număr școli partenere

1-15 martie
2020

Număr ediții ale
proiectului

Numărul de elevi,
profesori, operatori
economici și alți
invitați participanți la
dezbaterea tematică
Numărul de
Impreună
pentru
parteneriate existente
elevi,
împreună
în cadrul rețelei
pentru turism!
Număr de parteneri
de practică ai rețelei
(dezbatere tematică)
Număr chestionare
completate
Bază de date cu
situația descriptorilor
indicativi EQUAVET+
la nivel de furnizori.

20 mai
2020

și

Unitățile școlare
partenere
în
cadrul rețelei
Ibis ParlamentManta Marian,
Colegiul UCECOM
bucătar șef
“Spiru
Colegiul Tehnic
Haret”,București
de Posta si
Telecomunicatii
Otulescu Valentina
“Gh. Airinei”
Pîrvu Aritina
Liceul
Babu Crina
Tehnologic
Boca Roxana
Special nr. 3
Ceaușu Dorina
Gavrilescu Sorina
Unitățile școlare
Tudor Alexandra
partenere
în
cadrul rețelei
Colegiul
Unitățile școlare
Economic
partenere
în
“Francesco
cadrul rețelei
Saverio
Nitti”,
Timisoara
Agenții
economici
de
Prof. Responsabil profil
rețea : Spălățelu
Mariana
Florina, Reprezentanții
director
instituțiilor locale
de profil
Profesori:
Chirilă Cosmina
Bărbos Andrea
Dudaș Aura
Sebeșan Daniela

Calculator,
Videoproiector,
Materii
prime pentru
realizarea
preparatelor
Documente
suport,
mape,
spații de cazare,
mijloc
de
transport
Echipamente de
birotică
Consumabile
Documente
suport
Materii
prime
realizare produse
de catre elevi
Transport,
cazare și masă
pentru
reprezentanții
unităților școlare
partenere
în
cadrul rețelei

3

Coordonator Reţea partenerială nr. 9 – Turism
Spălățelu Mariana Florina - Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti”, Timisoara

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

4

