Anexa 4

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

Raport
privind organizarea și desfășurarea seminarului interactiv
„Programe de formare profesională mai atractive prin implicarea partenerilor din centrele de
formare acreditate”

Rețeaua partenerială: R10
Unitate de învățământ organizatoare: Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
Data: 4.10. 2019
Locul de desfășurare: Colegiul Silvic “Bucovina”
Număr de participanți: 25

Obiectivul/Scopul evenimentului:
Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic, pornind de la
exemplele de bună practică oferite de cele 6 școli ce constituie R10.
Agenda evenimentului:
8:30- 9:00

Înregistrarea participanților

9:00 -9:20

Cuvânt de bun venit:


9:20-9:50
9:50-10:40
10:40 – 11:00



R10 – împreună pentru un învățîmânt tehnologic de nota 10 – Alina Cuciurean –
director Colegiul Silvic” Bucovina”
CCD Suceava – lider național în formarea profesorilor din IPT – director CCD – David
Manuela


ASSED Suceava se prezintă! – fondator ASSED Maria Teodoreanu

• Exemple de buna practică – demonstrație cursantți program de formare calificarea
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Fasonator mecanic – formator Claudiu Popescu
11:00 –11:30

Pauză de cafea

11:30-12:00



12:00-12:30
12:30-13:00
13:00 –14:30
14:30-15:15

Baza materială – cheia unui învațamant tehnilogic performant – prezentare simulator
vânătoare –unicul din România – mst Barbu Cristian
 Importanța implementării unor programe de formare pliate pe nevoile învațământului
actual – inpector general adjunct ISJ Suceava – Cristian Cuciurean
 10 programe de formare din scoli de nota 10 – Adriana Oltean - Colegiul Tehnic
Petru Musat Suceava, Minodora Elena Popescu - Liceul Tehnologic Regele MihaiI
Curtea de Argeș
Pauză pentru masa de prânz


15:15-15:45

Dezbateri

15:45-16:00

Concluzii

10 programe de formare din scoli de nota 10 – Costina Mihaela Gheorghe – Liceul
Tehnologic Silvic „dr Nicolae Rucareanu” Brașov Gioconda Neamt, Liceul
Tehnologic Silvic „Transilvania” Năsăud

Descrierea evenimentului / Sinteze ale prezentărilor, discuțiilor și dezbaterilor


Participanți: Liceul tehnologic Regele Mihai I Curtea de Argeș -10 cadre didactice, Colegiul Tehnic
Petru Musat Suceava, Liceul Tehnologic Ion Vlasiu Târgu Mureș, Liceul Tehnologic Nicolae Rucareanu
Brașov, Liceul Transilvania Năsăud – câte un cadru didactic, Colegiul Silvic Bucovina – 10 cadre
didactice, reprezentanți ISJ Suceava , CCD Suceava, ASSED Suceava. Activitatea a debutat cu un
review R16- pădurea- viață si artă, un moment extrem de frumos de aducere aminte a tuturor
activitatilor desfășurare pe parcursul celor 2 ani de proiect. Directorul Colegiului Silvic Bucovina,
Alina Cuciurean a prezentat planul rețelei actuale R10- împreună pentru un învățământ tehnologic de
nota 10. Sesiunea continuă cu prezentarea și dezbaterea materialului întocmit de directorul CCD
Suceava, prof Manuela David, CCD Suceava- lider național în formarea profesorilor din IPT și cu
prezentarea asociației profesorilor din învățământul profesional si tehnic sucevean ASSED, la
înființarea căreia a contribuit și Colegiul Silvic Bucovina. Ca un punct forte a activității acestei
asociații este desfășurarea în cadul școlii noastre a programului de formare a 51 de cursanți pentru
ocupația Fasonator – o parte din cursanți oferă pentru participarea la activitate o demonstație de
lucru cu motoferastrăul pe platforma de lucru a colegiului. După pauza de cafea se trece la o
activitate practică destinată participanților – competiție pe simulatorul de vânătoare al colegiului –
unicul din România, activitate ce a avut un real succes si finalizată cu propunerea acreditării unui nou
program de formare pentru ocupația paznic de vânătoare. Inspector general adjunct Cristian
Cuciurean prezință și va susține prin ISJ Suceava realizarea a două activități de formare:
Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea implementării noutăților de curriculum și a
standardelor de pregătire profesională și Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea
familiarizării cu noutățile apărute prin dezvoltarea tehnologiilor. Se vizitează apoi fabrica
Biovaleputna, ce produce sortimente variate ce au la bază păstrăvul bio, sortimente premiate cu
medalii de aur la tărgurile europene. Această fabrică a fost înființată de un absolvent al colegiului
nostru, ce a urmat un program de formare în Germania. Fiecare școală din rețea prezintă apoi
exemple de programe de formare ce au avut un real succes în rândul cadrelor didactice și elevilor.
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Concluzii/ exemple de bună practică:
-

-

-

Activitate la care si-au anunțat prezența multe cadre didactice din cele 6 scoli: 25 de participanți (
pentru 9 cadre didactice din cele 10 participante de la Liceul tehnologic Regele Mihai Curtea de Arges
am asigurat la nivelul școlii noastre finanțarea din sponsorizări a cheluielilor de cazare și masă)
Demararea realizării suporturilor de curs pentru Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în
vederea implementării noutăților de curriculum și a standardelor de pregătire profesională și
Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea familiarizării cu noutățile apărute prin
dezvoltarea tehnologiilor.
Implementarea în școlile cu profil silvic a programului de formare pe ocupația Fasonator
Realizarea unui centru de pregătire performant, fililă IALC la nivelul Colegiului Silvic Bucovina.

Propuneri de îmbunătățire a procesului de asigurare a calității:
- Asigurarea finanțării în vederea participării unui număr mai mare de profesori din fiecare școală membră
R10. Interesul manifestat din partea tuturor cadrelor didactice este extrem de mare.

Întocmit,
Alina Cuciurean
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