Anexa 4

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

Raport
privind organizarea și desfășurarea activității
Conferință diseminare cu titlul
„Proiectele Europene VET, modele de integrare europeană pe piața muncii a viitorilor
absolvenți”
Rețeaua partenerială: R4- EQ4 Comerț
Unitate de învățământ organizatoare: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
Data: 15.11.2019
Locul de desfășurare: Galați, str. Strungarilor nr. 31
Număr de participanți: 63 din care 13 profesori și 50 elevi
Obiectivul/Scopul evenimentului: Promovarea parteneriatelor realizate între școală și
agenții economici din UE in cadrul proiectelor Erasmus VET
Agenda evenimentului:
9:00 - 10:30

 Cuvânt de Bun venit / Deschiderea evenimentului
prof. Marilena Râpă, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
 Prezentarea activităţilor la nivelul reţelei parteneriale R4 - EQ 04
Comerț :
a) Diseminarea rezultatelor obținute prin proiectul Erasmus+ VET
2017-1-RO01-KA102-035898 cu titlul :
„Instruire practică de calitate, acces deschis pe piața muncii”
Prof. Marilena Râpă, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
Prof. Gabriela Chiru, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
prof.Corina Patriche, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
b) Lansarea proiectului Erasmus+ VET 2019-1-RO01-KA102-06 1757
cu titlul:
„Pregătire practică în Europa, o șansă pentru viitorul meu”
prof.Emanuela Neculiță, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
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Reprezentanții rețelei R4-EQ04 Comerț:






Colegiul Economic Buzǎu
Colegiul Economic „Ion Ghica ’’ Bacǎu
Colegiul Economic ’’Octav Onicescu’’ Botoșani
Colegiul Economic Administrativ Iași
Colegiul Tehnic CF „Unirea” Pașcani

10:30 - 11:30  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”: Istorie, tradiție, performanță

Prof. Marilena Râpă, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
Reprezentanții rețelei R4-EQ04 Comerț
11:30 - 12:00  Coffee Break & Networking
12:00 – 12:30 • Colegiul Economic „Virgil Madgearu”: Firma de exercițiu, primul pas

către antreprenoriat
Prof. Daniela Muscă, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
Reprezentanții rețelei R4-EQ04 Comerț
12:30 – 14:00 • Colegiul Economic „Virgil Madgearu”: Învățământ tehnologic bilingv
în limba franceză. Marca de calitate LabelFrancEducation
Prof. Camelia Mitache, coordonator al secției de învățământ bilingv
francez de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
Reprezentanții rețelei R4-EQ04 Comerț
14:00 - 15:30 • Pauză masă prânz
15:30 – 15:45 • Discuții de grup / Închidere eveniment
Reprezentanții rețelei R4-EQ04 Comerț
15:45 - 16:00

• Feedback și concluzii
Reprezentanții rețelei R4-EQ04 Comerț

Descrierea evenimentului / Sinteze ale prezentărilor, discuțiilor și dezbaterilor
Activitatea organizată în cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu”a fost o
Conferință de diseminare cu titlul „Proiectele Europene VET, modele de integrare europeană
pe piața muncii a viitorilor absolvenți”. Cu acest prilej, la debutul activității, au fost
prezentați publicului țintă (format din 50 elevi și 13 profesori) profesorii și directorii care
reprezentau liceele componente din rețeaua R4-EQ04 Comerț și activitatea rețelei
parteneriale. Din partea ISJ Galați a participat prof. Mioara Enache, inspector școlar general,
care a prezentat un cuvânt de bun venit, adresat invitaților.
Activitatea de diseminare a rezultatelor obținute de elevi la finalul proiectului Erasmus
VET 2017-1-RO01-KA102-035898 cu titlul „Instruire practică de calitate, acces deschis pe
piața muncii” a fost realizată de prof. Râpă Marilena, manager de proiect și directorul
liceului gazdă. După prezentarea ppt și video a proiectului, a obiectivelor și a rezultatelor
obținute, au fost invitați să prezinte beneficiile și impactul personal și profesional 6 elevi
participanți și 4 profesori însoțitori. Aceștia au evidențiat importanța proiectului pentru
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dezvoltarea lor personală, pentru formarea abilităților lingvistice și a competențelor
profesionale. Pentru toți elevii participanți proiectul a fost o lecție de viață, o frumoasă
experiență culturală și o mare oportunitate profesională. A fost, în egală măsură, prilejul de
a transforma elevii din colegi de liceu într-o mare și unită familie.
A urmat lansarea proiectului Erasmus+ VET 2019-1-RO01-KA102-06 1757 cu titlul
„Pregătire practică în Europa, o șansă pentru viitorul meu”, care a fost prezentat de prof.
Emanuela Neculiță, manager de proiect. Au fost precizate obiectivele și activitățile
proiectului, fluxurile de mobilități, partenerii de proiect, agenții economici care vor găzdui
instruirea practică, competențele și abilitățile lingvistice și profesionale pe care elevii le vor
dobândi.
La finalul conferinței cei 5 reprezentanți prezenți ai școlilor partenere au luat cuvântul
și au vorbit despre experiențe similare de proiect, dar și despre parteneriate interne și
internaționale pe care liceele din care provin le-au implementat în ultimii 3 ani.
După conferința de diseminare a fost realizat pentru profesorii oaspeți un tur de
vizitare a școlii, organizat în colaborare cu prof. documentarist Alina Neacșu, care a
prezentat cu umor și aplomb aspecte inedite din istoria Colegiului Economic „Virgil
Madgearu”.
Cu acest prilej, în biblioteca liceului, prof. Camelia Mitache, coordonator al
învățământului bilingv francofon al școlii, a prezentat invitaților istoricul, obiectivele și
rezultatele obținute de elevi în cadrul secției bilingve, a vorbit despre specificul predării
limbii franceze în cadrul modulului interdisciplinar, a familiarizat oaspeții cu criteriile de
selecție ale Ambasadei Franței și ale Institutului Francez din România pentru acordarea
distincției LabelFrancEducation pe care instituția noastră școlară a obținut-o a doua oară.
Această etichetă confirmă instituțional calitatea învățământului bilingv francez și bunele
practici folosite de echipa pedagogică a acestei secții.
În holul central oaspeții au avut oportunitatea de a vizita un târg al firmelor de
exercițiu ale elevilor de la calificarea tehnician în comerț și tehnician în turism, organizat de
Daniela Muscă, prof. de discipline economice. La standurile firmelor de exercițiu invitații au
dialogat cu directorii firmelor, care le-au prezentat obiectul de activitate și rezultatele
obținute, au studiat catalogele cu produse, au primit oferte turistice și au observat
încheierea de tranzacții comerciale.
La sfârșitul zilei, reprezentanții liceelor din rețea au oferit feedback pentru activitățile
organizate și au formulat aprecieri privind diversitatea de ateliere la care au participat. Sau menționat și alte exemple de bune practici, s-au completat chestionarele de satisfacții și
s-au formulat concluzii.
Concluzii/ exemple de bună practică:
Elevii participanți la proiectele europene Erasmus VET au confirmat, în cadrul prezentărilor
făcute la conferința de diseminare, dezvoltarea personală, creșterea stimei de sine și
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dobândirea unor competențe profesionale de care erau mandri, conștienți că această
experiență le oferă oportunități sporite pe piața forței de muncă.
Profesorii însoțitori din proiect, au prezentat experiența dobândită alături de elevi și modul
în care participarea la proiect a fost cea mai importantă oportunitate de dezvoltare
profesională din activitatea didactică. Fiecare stagiu de pregătire practică a fost o poveste
de succes.
Reprezentanții Rețelei R4-EQ04 Comerț au făcut fiecare câte o prezentare succintă a
experienței de lucru în proiecte europene, parteneriate locale sau relațiile de colaborare
dezvoltate în timp cu agenții economici unde elevii din aceste școli au efectuat instruirea
practică. Au fost numeroase exemple de bună practică în care am învățat unii de la alții.
Propuneri de îmbunătățire a procesului de asigurare a calității:
Participarea liceelor tehnologice la activități comune de scriere a proiectelor europene de
tip VET, prilej cu care instituțiile școlare cu mai multă experiență pot șă își valorizeze
expertiza în prezența școlilor debutante în acest domeniu. În acest fel Apelul european,
Apelul național și Ghidul Erasmus pot depăși prezentările standard și pot fi explicate din
perspectiva mult mai credibilă a experienței unui proiect finanțat.
Întocmit,
Prof.Marilena Râpă
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