Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
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OBIECTIVUL GENERAL:
dezvoltarea capitalului
uman prin asigurarea
unei
pregătiri
profesionale de calitate,
eficiente,
prin
participarea la stagii de
pregătire practică.

Beneficiar
Liceul Tehnologic
”Voievodul Mircea”
Parteneri
S.C. Erdemir România S.R.L.
S.C. Compania de Apă
Târgoviște-Dâmbovița S.A.

OBIECTIVELE SPECIFICE:
1. Sprijinirea initiativelor de parteneriat între
şcoala şi agenţii economici prin: formarea
persoanelor care vor îndeplini atribuţii de tutori;
elaborarea CDL-urilor de către specialiştii
selectaţi de la agenţii economici;
2. Îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale a
elevilor din grupul ţintă prin: campanii de
conştientizare
a
elevilor
referitoare
la
oportunităţile oferite pentru efectuarea stagiilor
de pregătire practică;
3. Creşterea relevanţei curriculum-ului în raport
cu cerinţele pieţei muncii, specifice domeniului
de pregătire profesională, datorită componentei
CDL prin: elaborarea de CDL în colaborare cu
agenţii economici; elaborarea materialelor de
învăţare (suporturi de curs, auxiliare curriculare)
pentru a veni în sprijinul implementării CDL;
4. Dezvoltarea unei mai bune colaborări între
şcoală şi Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social în Formarea Profesională
Iniţială prin antrenarea celor implicaţi în acţiuni
de avizare şi monitorizare a implementării CDL;
5. Facilitarea accesului la educaţie a grupurilor
vulnerabile: copii din mediu rural, români şi de
etnie romă, cu situaţie materială şi socială
precară.
6. Educarea elevilor pentru un stil de viaţă
sănătos prin campanii de conştientizare în ceea
ce priveşte riscurile privind sănătatea şi
securitatea la locul de muncă.

Durata de implementare
24 LUNI

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
1. Lansarea proiectului (luna 1);
2. Informarea grupului ţintă (luna 1);
3. Parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire
practică a elevilor (lunile 1-2);
4. Elaborarea CDL (lunile 2-13);
5. Implementarea CDL (lunile 6, 10-14);
6. Identificarea nevoilor elevilor grupului ţintă în raport cu nevoia de
pregătire practică la locul de muncă (luna 11);
7. Formarea de tutori de practică (lunile 12-13);
8. Crearea de materiale suport pentru implementarea şi monitorizarea
stagiilor de pregătire practică (lunile 12-16);
9. “Stagii de transfer de expertiză tehnică" (lunile 15-21);
10. Campanii de conştientizare pentru promovarea unui stil de viaţă
sănătos, de prevenire a riscurilor privind sănătatea şi securitatea la locul
de muncă (lunile 21-22);
11. „Pregătirea pentru piaţa muncii”–materiale pentru consilierea şi
orientarea profesională a elevilor (lunile 23-24);
12. Managementul proiectului şi activităţi de monitorizare;
13. Activităţi de Informare şi Publicitate;
14. Auditul proiectului;
15. Achiziţii;
16. Promovarea unui comportament bazat pe grijă şi responsabilitate
faţă de calitatea mediului natural (lunile 1-6);
17. Amenajarea şi dotarea unui atelier cu echipamente specifice (lunile
1-16);
18. Încheierea proiectului.

Activităţile implementate în primele 12 luni
ale proiectului
Activitati incheiate:
A1. Lansarea proiectului (luna 1);
A2. Informarea grupului ţintă (luna 1);
A3. Parteneriat pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de
pregătire practică a elevilor (lunile 1-2);
A6. Identificarea nevoilor elevilor grupului ţintă în raport cu nevoia de
pregătire practică la locul de muncă (luna 11);
A16. Promovarea unui comportament bazat pe grijă şi
responsabilitate faţă de calitatea mediului natural (lunile 1-6);

ActivitĂŢI în curs de implementare
A4. Elaborarea CDL (lunile 2-13);
A5. Implementarea CDL (lunile 6, 10-14);
A7. Formarea de tutori de practică (lunile 12-13);
A8. Crearea de materiale suport pentru implementarea şi
monitorizarea stagiilor de pregătire practică (lunile 12-16);
A17. Amenajarea şi dotarea unui atelier cu echipamente specifice
(lunile 1-12);

ActivitĂŢI desfĂŞurate pe toatĂ
perioada proiectului
A12. Managementul proiectului şi activităţi de monitorizare;
A13. Activităţi de Informare şi Publicitate;
A14. Auditul proiectului;
A15. Achiziţii;

Activitatea 7. FORMARE DE TUTORI DE PRACTICĂ
Scopului activităţii:
identificarea nevoilor persoanelor-specialişti ai partenerilor de practică din proiect, implicate
în derularea stagiilor de pregătire practică,
creşterea abilităţilor de lucru în echipă şi dezvoltarea strategiilor de coordonare a grupurilor
de elevii în stagiile de pregătire practică.
OBIECTIVE
 identificarea nevoilor persoanelor implicate în coodonarea stagiilor de pregătire practică,
în vederea selectării obiectivelor, continuturilor şi a metodelor, necesare implementării
cursului de formare;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale participanţilor;
 identificarea rolurilor în cadrul activităţilor desfăşurate cu clasele de elevi;
 dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipă.
SCOPUL activităţii de instruire este dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru
desfăşurarea activităţilor de tutore de practică.
La definirea obiectivelor formării s-a ţinut seama de:
 nevoile identificate la persoanele selectate pentru activitatea de formare de tutori de
practică;
 cerinţele de natură pedagogică (utilizarea instrumentelor didactice de predare şi
evaluare a elevilor) pe care trebuie să le îndeplinească tutorii de practică.
Obiective propuse
O1. Familiarizarea cu noţiunile specifice învăţământului profesional şi tehnic;
O2. Familiarizarea viitorilor tutori cu specificul vârstei elevilor;
O3. Identificarea metodelor şi tehnicilor de instruire prectică prin care sa se asigure transferul
de cunoştinţe, in ceea ce priveşte specificul claselor care efectueaza stagii de practică;
O4. Insusirea tuturor formelor de evaluare a practicanţilor;
O5. Organizarea activităţii de tutore de practică.
În vederea furnizării instruirii, echipa de experti pe termen lung a elaborate pentru fiecare
şedinţă de instruire:

agenda sesiunii de formare

proiectul didactic al sedinţei de instruire

prezentări pentru buna înţelegere a conţinuturilor furnizate

activităţi de invăţare.

Activitatea 4.8 Elaborarea materialelor de învăţare
Activitatea s-a desfăşurat din luna 3 de proiect şi s-a finalizat în luna 13 a proiectului şi a avut ca
obiective elaborarea a trei suporturi de curs pentru cele trei CDL-uri elaborate şi avizate în subactivităţile
anterioare.
Auxiliarele curriculare au vizat elaborarea de materiale care să vină în sprijinul profesorilor care vor
implementa curriculumul, exerciţii, fişe de lucru, teste şi fişe de evaluare, precum şi sugestii de rezolvare
a acestora.
Au fost finalizate trei suporturi de curs:
DOMENIUL DE
PREGATIRE
DE BAZA
PROTECTIA
MEDIULUI

DENUMIRE SUPORT DE
CURS

CLASA

Pregatirea pentru
integrarea pe piata muncii

a X-a

Tehnici de adaptare si
MECANICA

comunicare profesionala

a X-a

Cunostinte si deprinderi
ELECTROMECANICA

pentru electromecanici

a X-a

”Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului Romîniei”

