PARTENERIAT MULTILATERAL LEONARDO Da VINCI
LLP-LdV/PAR/2013/RO/260
Ne bucurăm să vă anunțăm că Proiectul LdV “How to get new jobs? Innovative Guidance and
Counselling”, implementat de școala noastră în perioada 1.08.2013 - 31.07.2015, în colaborare cu
institutii partenere din Turcia, Anglia, Franta, Italia, Grecia si Ungaria a derulat activitătile de proiect
planificate și urmează să realizeze alte noi activități.
Astfel la reuniunile de proiect destinate coordonatorilor de proiect, reuniuni realizate in orașele
Van / Turcia (28.10-1.11.2013) si Liverpool/ Anglia (3-7.02.2014) s-au reactualizat datele activităților
de proiect, caracteristicile produselor de proiect și responsabilitățile instituțiilor partenere. Fiecare
institutie parteneră va contribui la realizarea unei cercetări amănuntite a instrumentelor si metodelor de
orientare și consiliere vocațională din țara sa, va contribui la inovarea procesului de consiliere prin
valorificarea și îmbunătățirea instrumentelor și metodelor existente, prin proiectarea de noi instrumente,
realizarea unui ghid de bune practici. În plus față de aceste responsabilități comune instituțiilor
partenere, școala noastră, reprezentată prin prof. Dr. Cecilia FOIA a fost desemnată coordonatorul
activităților de diseminare la nivelul intregului parteneriat pe toată perioada proiectului.
Printre rezultatele de etapă mentionăm: realizarea logo-ului si a site-ului
proiectului http://newjobsineurope.eu, realizarea materialelor promoționale destinate marketingului de
proiect: pliant, poster, PPT, Prezi, realizarea și prezentarea materialelor “Sistemul educational din
România”, “Consilierea vocatională în România”.
Menționăm că scopul acestui proiect de cooperare europeană în domeniul educatiei si formării
profesionale este îmbunătățirea proceselor de orientare și consiliere vocațională pentru elevii de liceu
respectiv din clasele a7a și a8a, facilitarea tranzitiei de la un nivel de școlaritate la altul, de la o școală la
alta, facilitarea trecerii de la educatia scolară la educația terțiară sau la locul de muncă, dezvoltarea de
noi competente profesionale prin documentare, realizarea schimbului de bune practici în domeniu.
Mai precizăm că în bugetul proiectului sunt prevăzute 24 de mobilități din care 14 pentru elevi si
10 pentru profesori, persoane active în implementarea proiectului. În următoarele reuniuni transnaționale
de proiect, scoala noastra va fi reprezentata de profesori și elevi din echipa de proiect, conform tabelului
de mai jos:
Reuniun
ea nr.

Perioada

Nr de mobilităti

Unde?Tara/
Localitatea

Instituția gazdă

3

5-9.05.2014

8 (2 profesori și 6 elevi)

Italia, Pescara

Asfor C - Agenzia per la Ricerca e la
Formazione

4

5-8.10.2014

6 (2 profesori și 4 elevi)

Ungaria,
Budapesta

Planet Design Bt.

5

15-18.02.2015

6 (2 profesori și 4 elevi)

Grecia, Atena

Ινστιτούτο Μελετών Δια Βίου
Εκπαίδευσης - ΙΜΕΔΕ

6

17-20.05.2015

2 (2 profesori)

Franța, Lille

European Center for Leadership and
Entrepreneurship Education
(ECLEE)

În vederea “dezvoltării competenţelor de atreprenoriat, digitale, de lucru în echipă si de
comunicare în Limba Engleză, competențe deosebit de utile pentru viitoarea carieră, vă informăm că se va
realiza selectia a 8 persoane (2 profesori și 6 elevi) ce vor participa la reuniunea de proiect din Pescara/ Italia, în
perioada 5 – 9 mai 2014.

