COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY
ROȘIORII DE VEDE

Nr.
crt.
1

2

3

PROGRAMUL
Subprogramul /
Acțiunea
LLP / Comenius

Anul /
Durata

PROIECTE INTERNAȚIONALE DERULATE ÎN PERIOADA 2012-2015

Numele proiectului

Tipul
proiectului

Parteneri/
Organizator

Scopul/ Obiectivele
proiectului

Participanți
Elevi/Profesori

Activități

Rezultate

20122014

„Common Help for
European
Environmental
Responsibility by
Students.” - CHEERS

Parteneriat
școlar
multilateral

România
Polonia
Germania
Danemarca
Turcia
Bulgaria
Lituania

Crearea unor noi tipare
de comportament
ecologic în rândul
elevilor, formarea unei
atitudini ecologice
model, egală pentru toate
țările partenere.

- 31 de
mobilități
internaționale
10 profesori și
11 elevi
- 30 de profesori
și 150 de elevi
în activitățile
locale

- 7 reuniuni
internaționale
- ateliere de lucru și de
documentare
- prezentări multimedia
- îngrijirea mediului
- vizite tematice

- competențe de comunicare
într-o limbă străină
- competențe digitale
- competențe civice și sociale
Dicționar ecologic
- Pliante, postere
- Film tematic
Website http://cheersproject.eu/

LLP / Programul
Traversal Actiunea cheie 1.1

Aprilie
2013

School evaluation as a
path towards its
development

Vizită de studiu
pentru
specialişti în
educaţie şi
formare
profesională

Kuratorium
Oświaty
Rzeszow /
Polonia

Quality assurance
mechanisms in schools
and training institutions
(Asigurarea calitatii în
școli și instituții de
formare)

1 profesor

- Informatii privind sistemul
de asigurare a calitatii din
tarile europene reprezentate
la vizita
- Pliante, brosuri si alte
materiale specifice
sistemului educational si al
evaluarii din toate tarile
europene reprezentate la
vizita
- Metode, mecanisme si
instrumente de implementare
a sistemului de evaluare
interna si externa a scolilor

LLP / Programul
Traversal Actiunea cheie 1.1

Mai 2013

Economic downturn as
catalyst for promoting
education reforms
(Criza economică ca
un catalizator pentru
promovarea
reformelor în educație)

Vizită de studiu
pentru
specialişti în
educaţie şi
formare
profesională

Ministerul
educației și
științei din Riga,
Letonia

Develop strategies for
lifelong learning and
mobility
(Dezvoltarea de strategii
pentru învățarea pe tot
parcursul vieții și
mobilitate)

1 profesor

Intalniri cu evaluatori
externi, inspectori si
directori privind
sprijinul, controlul si
evaluarea scolilor din
sistemul de invatamant
polonez; intalniri cu
factori locali de decizie;
participari la conferinte,
dezbateri si prezentari
ale sistemului de
asigurare a calitatii din
mi multe tari europene;
vizite la scoli si institutii
pentru evaluarea externa
a calitatii invatamantului
Întâlniri cu specialiști
din trei domenii:
implementarea finanțării
pe elev, optimizarea
rețelei școlare fără a
reduce accesul la
educație și revizuirea
curriculum-ului în
învățământul general

1

Costache
Florentina Flori

Vișinică
Daniela

-Informații despre sistemele
de învățământ ale țărilor
reprezentate la vizită
-Metode și instrumente
folosite în educația formală
și informală din școlile
vizitate
-Instrumente de învățare pe
tot parcursul vieții și de
integrare a celor care învață
pe piața muncii
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PROGRAMUL
Subprogramul /
Acțiunea
LLP / Programul
Traversal Actiunea cheie 1.1

LLP/ Programul
Transversal-LdaV

Erasmus +
Acțiunea Cheie 1

Anul /
Durata
Martie
2014

Aprilie
2014

20142015

Numele proiectului

Tipul
proiectului

Parteneri/
Organizator

Scopul/ Obiectivele
proiectului

Formarea cadrelor
didactice în domeniul
evaluării
competențelor
profesionale (proiect
al CNDIPT/POSDRU
– ID 30768)

Vizită de studiu
pentru
specialişti în
educaţie şi
formare
profesională

Viena / Austria

Schimbul de experiență
și de bune practici între
participanții la vizită și
gazde

1 profesor

Certificarea
institutionala de
calitate a scolilor,
deziderat de valorizare
prin eficientizarea
procesului de
asigurare a calitatii in
scoala romaneasca

Leonardo da
Vinci /
VETPRO

ISPEF
Roma (Frascati)
/ Italia

Schimbul de experiență
și de bune practici între
participanții la vizită și
gazde

1 profesor

“Eficientizarea
procesului de predareînvăţare din
perspectiva calităţii
managementului
unităţii şcolare”

Proiect de
mobilitate,
domeniul
educație școlară

ITC
International,
Praga, Cehia

Imbunătăţirea calităţii
procesului de
management al unităţii
şcolare prin dezvoltarea
competenţelor
personalului implicat în
elaborarea şi evaluarea
documentelor de
planificare managerială
şi în evaluarea
instituţională, dar şi prin
introducerea
competenţelor IT
acumulate în procesul
instructiv-educativ

PDEC SA,
Piraeus, Grecia

2

Participanți
Elevi/Profesori

Costache
Florentina Flori

Costache
Florentina Flori

14 cadre
didactice
5 persoane
didactic auxiliar

Activități

Rezultate

- Întâlniri cu
reprezentanti ai
ministerului, ai
inspectoratului regional
vienez, cu specialiști din
domeniul asigurarii
calitatii invatamantului
din Austria, domeniul
educatiei scolare si al
educatiei adultilor, cu
factori locali de decizie,
cu formatori si cadre
didactice, cu
reprezentanti ai camerei
de comert
- Vizite la institutii de
invatamant de stat si
particulare/private
Întâlniri cu specialiști
din domeniul asigurarii
calitatii invatamantului
din Roma, domeniul
educatiei scolare si
formarii profesionale, cu
factori locali de decizie,
cu cadre didactice si
formatori
Cursuri de formare:
„Using E-learning in the
classroom”
Praga / Cehia

- Informatii privind sistemul
de educatie din Austria si din
Viena, privind functionarea
unitatilor de invatamant,
privind evaluarea scolara,
privind formarea
profesionala a elevilor si
cadrelor didactice, privind
parteneriatele scolare,
privind examenele de
certificare a competentelor
profesionale dar si a
celorlalte examene de final

„European Qualification
Framework and
ECVET”
Piraeus / Grecia
„Evaluation
and
Assurance”
Piraeus / Grecia

- Informatii privind sistemul
de educatie din Italia si din
Roma, privind evaluarea
scolara, privind formarea
profesionala a elevilor si
cadrelor didactice, privind
certificarea institutionala a
calitatii scolilor

- 24 mobilitati scolare
- 18 atestate pentru
certificarea competentelor
lingvistice in limba engleza
- 17 atestate pentru
certificarea competentelor
lingvistice in limba franceza
- 24 documente de mobilitate
Europass
- 3 categorii de produse
realizate in timpul derularii
proiectului
- 19 pachete cu resurse
educationale deschise

Nr.
crt.
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PROGRAMUL
Subprogramul /
Acțiunea

Erasmus +
Acțiunea Cheie 1

Erasmus +
Acțiunea Cheie 2 –
Tineret în Acțiune

Anul /
Durata

20142016

noiembrie
2014

Numele proiectului

Tipul
proiectului

Parteneri/
Organizator

Scopul/ Obiectivele
proiectului

-34 de elevi
însoțiți de 4
profesori

1 profesor

"Formare profesionala
in domeniul CAD si
experienta de job
shadowing in
Mecatronică"

Proiect de
mobilitate,
domeniul
formare
profesională

WBS Training
AG, Germania,
Dresda.
Școala Fundatia
Eduard Soler din
Ripoll, Spania.

- Necesitatea de a spori
șansele de angajare ale
absolvenților liceului
nostru
-Nevoia de a integra
procesul de învățare în
activitatea practică, cu
accent pe dezvoltarea
competentelor
profesionale relevante
pentru piața muncii.

Visibility and DEOR:
Spread The Fire
(Împrăștie focul!)

Curs de formare

Agenția
Națională din
Spania
Mollina
(Malaga)

Schimbul de bune
practici și experiențe cu
privire la vizibilitate,
diseminare și exploatarea
rezultatelor

Participanți
Elevi/Profesori

-4 profesori
discipline
tehnice

Vișinică
Daniela

Dezvoltarea propriilor
strategii de Vizibilitate
& DEOR

9

Erasmus +
Acțiunea Cheie 2 –
Tineret în Acțiune

Martie
2015

“3E: new training
tools on inclusion and
active citizenship for
youth workers’
empowerment”

Seminar

Spin Association
for the
Exchange,
Training and
Cooperation
among Peoples
Lisabona
Portugalia

3

Abordarea temelor de
incluziune socială și
cetățenia activă din
diferite puncte de vedere
și împărtășirea de knowhow specific.

1 profesor
Vișinică
Daniela

Activități

Rezultate

- Plasament de formare
pentru elevii cu profilul
mecanic, nivelul 3, cu
tema „Proiectarea
asistată de calculator”
- Job shadowing
Mecatronică

• Cunostinte si capacitati in
lucrul cu aplicatiile de tip
CAD
• Creșterea inserției pe piața
muncii
• Integrarea metodelor de
învățare centrate pe elev în
învățământul profesional
• Cresterea atractivitatii VET

-Învățare non formală:
jocuri, exerciții, team
building
-Împărtășirea celor mai
bune practici în
Vizibilitate și DEOR
-Prezentarea de
instrumente digitale de
publicare
-Activități out door,
team building și
diseminare
Dezbateri pe:
Incluziunea și învățarea
interculturală,
minoritățile și
diferențele culturale,
probleme legate de
economia mondială și
aspectele sociale, luarea
deciziilor și opinia
publică, valorile sociale
și personale, excludere și
oprimare, drepturile
omului și rolul activ în
schimbarea societății.

-Strategii creative de
diseminare
-Exemple de activități de
învățare non formală
-Instrumente digitale de
realizare a materialelor de
diseminare, utilizarea
instrumentelor online de
publicare, a rețelelor sociale
pentru vizibilitate și
diseminare.
Schimbul de experiență, de
resurse educaționale și cele
mai bune practici între
participanți; s-au abilitat
formatorii cu noi instrumente
și metode pentru dezvoltarea
lor profesională; s-au angajat
organizațiile de tineret întrun efort coordonat spre
modernizarea și
recunoașterea activității de
tineret.

