OPEN ROAD TO A SUCCESSFUL TRAINING!
DRUM DESCHIS CĂTRE O FORMARE
PROFESIONALĂ DE SUCCES!
Nr. Proiect: 2017-1-RO01-KA102-036786

Proiect finanţat prin Programul Erasmus+
pentru proiecte de mobilitate în domeniul
VET.
COLEGIUL TEHNIC “ALEXANDRU ROMAN”
ALEȘD

ECHIPA DE PROIECT


VASILE VALERIA- Coordonator proiect



IACOB DORINA- Responsabil financiar



MOȚI TATIANA- Responsabil cu
selecția elevilor și diseminarea
rezulatelor în cadrul proiectului



OROS IRINA-Responsabil cu pregătirea
participanților la mobilitate



SZABO ROBERT- Responsabil cu baza
de date a proiectului



BRADEA LAURA- Responsabil cu
formarea profesională în limba engleză

Ce este ERASMUS +


Program al UE privind domeniul educaţiei, formării tineretului şi sportului
pentru perioada 2014-2020;



Acest program este destinat să ajute ţările intra-comunitare să îşi
folosească eficient capitalul uman şi social, stimulând activ şi legăturile
dintre aceste ţări.



Erasmus+ urmăreşte pregătirea capitalului social european pentru a face
mai bine faţă cerinţelor pieţei de muncă, prin încurajarea dobândirii
competenţelor şi cunoştinţelor tinerilor, precum şi prin promovarea
cetăţeniei active;



În contextul ratei înalte de abandon şcolar şi lipsei resursei umane
calificată pe piaţa europeană, programul reprezintă o soluţie.

Structura programului Erasmus +



Acţiunea-cheie KA1 – Mobilitate individuală: Proiecte instituţionale prin care
se realizeză activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (transnaţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la
altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente,
activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri,
activităţi de tip job-shadowing.



Acţiunea-cheie KA2 – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici:
proiecte care creează "punți" de legătură între parteneri din mai multe țări cu
scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse
educaționale de calitate și inovatoare.



Acţiunea-cheie KA3 – Sprijin pentru reforma politicilor – se finanțează
activități care sprijină dialogul structurat sub forma întâlnirilor dintre tineri și
responsabilii de politici de tineret.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
O1. Îmbunătățirea pregătirii profesionale a participanților în
conformitate cu SPP specifice, prin acces la noile
tehnologii și contact cu firme și specialiști din domeniu în
vederea unor șanse sporite în carieră și o mai bună
angajabilitate
O2. Facilitarea adaptării elevilor la medii profesionale,
sociale, culturale diverse, prin îmbunătățirea
competențelor de comunicare în limba engleză, a celor
culturale, dezvoltarea unor valori și atitudini europene,
pentru o mai bună mobilitate a acestora





O3. Realizarea unui parteneriat durabil cu
unități din spațiul european, în vederea
asigurării unor stagii practice de înaltă calitate.
O4. Dezvoltarea managementului instituțional
prin folosirea instrumentelor pentru
recunoașterea rezultatelor învățării în diverse
contexte și dobândirea de abilități de
implementare a proiectelor europene.

Perioada de implementare
 01.10.2017-31.03.2019
Mobilitatile s-au derulat in doua fluxuri:
 fluxul 1 – 09-24 martie 2018 - au participat 10 elevi de
nivelul 3, calificarea mecanic auto + 14 elevi de nivelul 4,
calificarea tehnician electrotehnist în orașul PAPHOS –
CYPRU
 fluxul 2 -19.10.2018-02.11.2018


- au participat 10 elevi de nivelul 3, calificarea mecanic
auto + 14 elevi de nivelul 4, calificarea tehnician mecanic
întreținere și reparații, în BARCELOS - PORTUGALIA

GRUPUL ȚINTĂ






20 Elevi clasa a XI-a școală profesională nivel
3, calificarea mecanic auto
14 elevi clasa a XI-a nivel 4 de calificare,
tehnician electrotehnist
14 elevi clasa a XI-a nivel 4 de calificare,
tehnician mecanic pentru întreținere și
reparații

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
1. Stabilirea echipei de proiect și pregătirea
contractării
2. Selectarea participanților
3. Pregătirea participanților în vederea
participării la mobilitate
4. Pregătirea și organizarea stagiilor
5. Furnizarea formării profesionale a
participanților

6.
7.

8.
9.

10.

Completarea chestionarelor UE online
Recunoașterea, validarea și transferul
rezultatelor dobândite ale învățării
Diseminarea și valorizarea rezultatelor
Realizarea raportului narativ și a raportului
financiar
Activități de monitorizare și evaluare a
proiectului

PARTENERI
AUTO CLINIC GARAGE LTD
PAPHOS CYPRU
 Este un service auto care are ca principiu
de funcționare deviza ,,Servicii europene
pentru masina ta!,,
 Cei 10 elevi-mecanic auto-au coordonați în
activitățile lor de un tutore de stagiu, un
mecanic auto cu experiență în stadii de
formare profesională și de doamna profesor
Moți Tatiana



P. Kousios Nicosia CYPRU



este o companie de
componente electronice Firma
are ani de experienta în
câmpul electronicelor
industriale, specializându-se în
controale de sistem și
elemente automatizate.
S-a realizat 66 de ore de
instruire practica pentru
modulul Circuite Electronice
pentru cei 14 elevi de la
specializarea tehnician
electrotehnist nivel 4 de
calificare.









NEIVA LUZ
Barcelos-Portugalia
este o firma specializată în
producerea și comercializarea
de componente electronice,
aparate de măsură și control,
sisteme de supraveghere
pentru sectorul industrial,
comercial, rezidențial. A
îndeplinit rolul de organizație
de primire pentru 14 de elevi
aflați în formare profesională
pentru calificarea tehnician
mecanic întreținere și reparații
la modulul Circuite electronice
66 ore.





Organization for Promotion of
European Issues din CYPRU
este o organizație specializată în
managementul proiectelor
europene, încurajând tineri,
grupuri defavorizate să se
implice în proiecte europene
pentru rezolvarea nevoilor lor.
În cadrul parteneriatului nostru
Organization for Promotion of
European Issues a acționat ca
un liant între noi și cele doua
organizații de primire AUTO
CLINIC GARAGE LTD si
P. KOUSIOS Electrical Ltd,



Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade din
Portugalia este o asociație non-profit, cu experiență în
promovarea și susținerea unor programe internaționale de
mobilitate pe teme de interes comun.



Organizația s-a angajat ca partener intermediar alături de
organizațiile de primire (pentru participanții în calificarea
mecanic auto) DAVID OCTAVIO MARTINS DA COSTA BACELOS
și de la calificarea tehnician mecanic pentru întreținere și
reparații) NEIVA LUZ.

Continuturi specifice instruirii
practice:
1. Pentru elevii de liceu activitati
practice corespunzătoare
modulului "Circuite
electronice",din stagiile de
pregatire practica, modul care
este studiat la clasa a XI-a de
elevii de la cele două calificari:
tehnician electrotehnist și
tehnician mecanic pentru
întreținere si reparatii.

Continuturi specifice instruirii
practice:
2.Pentru elevii de scoala
profesionala activități
practice corespunzatoare
modulului ”Întreținerea,
diagnosticarea și repararea
automobilelor” din stagiile de
pregatire practica, calificarea
mecanic – auto.
Din cadrul acestui modul a
fost ales doar unitatea de
competenta „Diagnosticarea
functionarii automobilului„

COMPETENȚE CERUTE:
 -formarea unei atitudini pozitive și responsabile
pentru construirea unei cariere încă din timpul
școlii;
 -creșterea adaptabilității participanților la noi medii
și situații;
 -dezvoltarea competentelor de comunicare într-o
limbă straină și a celor lingvistice;
 -obținerea unor certificate recunoscute la nivel
european.

Validarea și recunoașterea
stagiului

S-a realizat pe baza
rezultatelor consemnate în
fișa de evaluare post
stagiu prin compararea
competentelor înscrise în
Certificatul Europass
Mobility și în Learnig
Agreement cu unitățile de
competență specificate de
SPP pentru cele trei
calificări;
 Certificatul de
recunoastere european.

Impact asupra participantilor:







Dobandirea unui nivel ridicat de pregătire
Cunoasterea realităților de pe piața muncii europene.
Stimularea elevilor spre o pregătire profesională de calitate
Pregatirea pentru viața de adult .
Formarea sensibilității și expresiei culturale.
Rezultate mai bune la examentul de certificare a competențelor profesionale.

Impact asupra colegiului
Tehnic Alexandru
Roman:










Creșterea calității și formării
profesionale inițiale în școală
Motivarea pentru invatare și
reducerea absenteismului pentru
ceilalți elevi ai scolii.
Indeplinirea țintei din PAS care
vizează „Imbunatatirea calitatii
instruirii practice a elevilor”
Imbunatatirea competentelor de
predare a disciplinelor tehnice.
-Imbunătățirea managementului
proiectului prin dezvoltarea
competentelor de scriere a
proiectelor .

Bugetul proiectului
1.Pentru linia bugetara ”Transport international”


suma alocata per/participant/profesor insotitor pentru ruta Alesd- România- Paphos, Cipru este
de 275 euro/persoana



pentru ruta Alesd -Barcelos-Portugalia , 360
euro/persoana.



Suma totala: 16510 euro.

2.Suportul individual pentru un participant


în Cipru -1545 euro



în Portugalia -1288 euro.



În aceasta suma intra cheltuielile de cazare ,
masa,
transport local.



Suma totala: 76364 euro

3.Suportul organizational


cheltuielile generate de implementarea
proiectului-350 Euro pentru fiecare participant
elev.

TOTAL GRANT - 109 674 euro

Impact cultural !!


Elevii au beneficiat de
excursii în zone istorice,
din cadrul celor doua
mobilitați, Cypru și
Portugalia.

ERASMUS +

VA MULȚUMESC

