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
„Antreprenor de succes poți să fi și TU”
Rețeaua partenerială: R10
Unitate de învățământ organizatoare: Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu”
Data: 21.02.2020
Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu”, str. Aleea Minerva nr 11
Număr de participanți: 22

Obiectivul / Scopul evenimentului:
Obiectivul evenimentului: Dezvoltarea culturii calității, încurajarea comunicării și a schimbului de bune
practici în cadrul rețelei parteneriale R10.
Referirea la modelele de bune practici recunoscute și compararea permanentă cu acestea înseamnă o sursă
foarte importantă de a deveni mereu mai buni, este ceea ce se numește în practica internatională
benchmarking.
Prin desfășurarea evenimentului s-a dorit un amplu program de învățare colegială și un schimb reciproc de bune
practici în activitatea profesională prin EQAVET.
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Agenda evenimentului:

SEMINAR INTERACTIV
,,Antreprenor de succes poți să fi și TU”
Data: 21.02.2020
Localitatea: Brașov

AGENDA

Liceul Tehnologic Silvic ,,Dr Nicolae Rucăreanu” Brașov

21.02.2020
8:30- 9:00
9:00-9:15

9:15-:10:10

Înregistrarea participanților
Cuvânt de bun venit:
 R10 - împreună pentru un învățământ tehnologic de succes – Mihaela BABEȘ director Liceul Tehnologic Silvic ,,Dr Nicolae Rucăreanu” Brașov
 JF Furnir - o bază excelentă pentru a asigura o calitate înaltă a produselor Gabriela MANOLESCU - reprezentant J.F.Furnir

10:10-10:40

•

10:40-11:00

•

11:00 –11:30
11:30-12:00

•

12:00-12:30
•
•
12:30-13:00

CCI - Educație cu profit în viitor - Daniela DOBRAI PALAMARI - reprezentant CCI proiecte, ateliere practice.
Importanța antreprenoriatului și implementarea unor planuri de afaceri pliate pe
nevoile economiei
Daniela TUCANU - inspector de specialitate - discipline tehnice ISJ Brașov
Claudia PETCU - inspector de specialitate - discipline tehnice ISJ Brașov
Meseria face diferența!
Mihaela STÂNGU – director adjunct ȘC GEN. Nr 3. Brașov
Activități de antreprenoriat din școli ale rețelei parteneriale R10
Atelier de creație - Gabriela DĂNILĂ - consilier școlar - Liceul Tehnologic Silvic
Tradiții și inovații – Gheorghe TISEANU-OPRIȘ – profesor - Liceul Tehnologic Silvic

Pauză pentru masa de prânz
•

14:30-15:15

Exemple de bună practică - Costina GHEORGHE - profesor Liceul Tehnologic Silvic

Pauză de cafea

•

13:00 –14:30

HOLVER - Lemnul este lumea noastră - Cătălin PELIN - reprezentant HOLVER

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului - Alexandru Stănescu - director Muzeu
Activități de antreprenoriat din școli ale rețelei parteneriale R10
Minodora Elena POPESCU - Liceul Tehnologic Regele Mihai, Curtea de Argeș;
Alina CUCIUREAN
- Colegiul Silvic ,,Bucovina” Câmpulung Moldovenesc;
Adela-Cristina CIULEA
- Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" Târgu Mureș;
Velusia URSULEAN
- Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat" Suceava;
Andreea Maria ROMAN
- Liceul Tehnologic Silvic Transilvania Bistrița-Năsăud.

15:15-15:45

Dezbateri

15:45-16:00

Concluzii
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Descrierea evenimentului / Sinteze ale prezentărilor, discuțiilor și dezbaterilor
Evenimentul s-a desfășurat conform Agendei.
Prezentările au fost de actualitate și interes pentru membrii rețelei parteneriale R10 dar și pentru invitați.
S-a vizitat firma JF Furnir urmărind fluxul de fabricație pentru furnirul estetic până la expediție acestuia, s-a
vizitat un showroom al materiilor prime HOLVER și o expoziție de mobilier.
Au fost prezentate proiecte derulate în cadrul liceului cu firma JF Furnir, Camera de Comerț și Industrie Brașov,
firma Festool (realizare cuiere), ateliere practice Hornbach, Quin, Brașov-capitala jocurilor tradiționalerealizarea de jocuri tradiționale din lemn ex. X și O și joc de cuvinte pentru Biblioteca Județeană Brașov.
S-a vizitat Atelierul de creație al școlii, s-au observat Arborele meseriilor, Stația meteo proiecte realizate de
elevii școlii sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate. S-a răspuns la întrebări, s-au purtat discuții.
Concluzii/ exemple de bună practică:
Pe fondul deficitului forței de muncă și în vederea susținerii ideii învățământului dual, CCIBv își propune
consolidarea legăturii între mediul de afaceri și liceele cu profil tehnologic din județul Brașov.
Alături de partenerii, se pot realiza proiecte personalizate, care au ca obiectiv familiarizarea elevilor cu
industriile și oportunitățile profesionale din județul Brașov.
Tema atelierelor “Aplicații ceasuri din furnir” a avut ca scop testarea îndemânării practice a participanților,
atenția la detalii, abilitatea de a urmări un model dat, acestea fiind câteva din cerințele solicitate de compania
parteneră în procesul de producție. Materia primă utilizată pentru decorarea ceasurilor a fost furnirul de
diferite esențe, furnir care este folosit în procesul de fabricație al ornamentelor de interior auto.In urma
implementarii acestor ateliere, reprezentanții companiei în colaborare cu reprezentanții liceului, au putut
puncta posibilități concrete de dezvoltare ale parteneriatului: vizita în cadrul fabricii, locuri de practică, chiar
și clase menite să specializeze elevi direct pe profilul solicitat. Temele implementate au fost variate - cuburi
aplicații practice, suport de creioane, ceasuri.
Un alt partener care și-a adus un aport important în familiarizarea tinerilor cu domeniul prelucrării lemnului și
importanței educației în învățământul profesional și tehnic este compania JF Furnir. In cei 3 ani de colaborare
în cadrul proiectului Educație cu Profit în Viitor, compania JF Furnir s-a adresat și tinerilor din cadrul Liceului
Tehnologic Silvic „ Dr. Nicolae Rucăreanu” din Brașov. Cu ajutorul materialelor sponsorizate de companie
(ex.: furnir, secțiuni transversale de bușteni , elemente de cherestea și lemn termotratat), participanții la
workshop-uri au realizat teme diverse cu aplicații practice sub îndrumarea reprezentaților JF Furnir, a
profesorilor și a reprezentaților Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Menționăm câteva din teme : Realizarea
de obiecte decorative pentru gradina Liceului Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Brașov, executarea
unor decoruri de perete și aviziere decorative la intrarea în liceu, amenjarea unui loc de joacă pentru grădinița
cu implicarea elevilor, realizarea unor leagane la Liceul Silvic Brasov pentru grădinița JF Furnir din Cristian,
decorațiuni specifice de Crăciun. Nu în ultimul rând, elevii participanți au beneficiat de ateliere de sculptură
în lemn și pictură tradițională cu implicarea meșterilor populari. De impact a fost și participarea preșcolarilor
în proiectele liceului prin vizite realizate la sediul grădiniței. Pe parcursul proiectelor au avut loc întâlniri
directe cu angajați ai companiei JF Furnir (unii chiar părinți ai elevilor de la Liceul Silvic Brașov) care au făcut
prezentări despre companie și despre beneficiile pe care tinerii le pot avea lucrând în domeniul prelucrării
lemnului și vizite ale elevilor în cadrul fabricii.
Colaborarea inedită dintre JF Furnir, Camera de Comerț și Industrie Brașov și Liceul Silvic din Brașov, a adus o
altă viziune asupra aplicațiilor ce se pot realiza cu furnir, aducând cu siguranță plus valoare învățământului
brașovean.
Implicarea elevilor în activități extrașcolare, dezvoltarea abilităților de viață, școala un mediu sigur de
comunicare sunt valorile pentru un învățământ tehnologic de succes.
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Propuneri de îmbunătățire a procesului de asigurare a calității:
- O legătură strânsă agenți economici - școală;
- Parteneriate între școli generale și licee;
- Mediatizarea exemplelor de bună practică la nivel județean, național;
- Schimburi de experiență între liceele de profil;
- Existența unei platforme on-line pentru învățare.

Întocmit,
Prof. Gheorghe Costina

Director: Prof Babeș Mihaela

4

