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Parteneri
APRO Formazione s.c.a.r.l. - www.apro-fp.it
Provincia di Cuneo - www.provincia.cuneo.it
Provincia di Asti - www.provincia.asti.it
Centre international d’études supérieures en sciences
agronomiques de Montpellier - www.supagro.fr
Sous direction des politiques de formation et d’éducation
www.agriculture.gouv.fr
Pelci special boarding primary school development centre
www.pelci-skola.webnode.com
ROC Noorderpoort - www.noorderpoort.nl
Inspectoratul Scolar Judetean Arad - www.isjarad.ro
Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita Nasaud - www.isjbn.ro
Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli
adulti - www.conferenzacfc.ch

SCOP
• Îmbunătăţirea motivației elevilor pentru
școală prin scăderea numărului de elevi care
ar dori să-şi schimbe domeniul de formare și
dezvoltarea abilităţii de a’şi alegere a

Obiectiv general
• Scăderea abandonului şcolar în rândul
elevilor din învăţământul profesional şi
tehnic şi îmbunătăţirea inserţiei lor pe
piaţa muncii prin dezvoltarea
cunoştiinţelor cu privire la viitoarea lor
meserie, luând în considerare situaţiile
specifice privind egalitatea de gen.

Context
•

•

•
•

Metoda inovativă care va fi transferată a fost experimentată într-un alt proiect
de parteneriat Leonardo da Vinci cu titlul “Co-Building a Good Guidance”, în
perioada 2009-2011, în domeniile hotel/catering, electric, mecanică, design
vestimentar, estetica, comerţ, agricultură, afaceri şi administraţie din 8 şcoli a 7
ţări, 400 elevi din 10 domenii profesionale.
Elevii fiecărui partener, în colaborare cu profesorii, au dezvoltat noi instrumente
pentru descrierea profesiilor folosind artele vizuale ca mijloc de expresie.
Produsele lor sunt disponibile pe site-ul www.goodgudiance.eu și pe YouTube
canalul "goodguidance“ .
Experimentarea metodei a dus la definirea unui ghid comun pentru transferul
metodei în alte sectoare/şcoli/ţări
Transferul sectorial al proiectului se va realiza în şcoli profesionale şi
vocaţionale din reţeaua partenerilor pentru următoarele domenii: bucătar,
ospătar, chelneri, brutar, recepţioner, turism, electric, mecanic, design
vestimentar, estetica şi igiena corpului menesc, agricultură, veterinar,
silvicultură şi piscicultură, horticultură, administraţie, construcţii, turism, comerţ,
grafică, prelucrarea lemnului, informatică, educaţie, peisagistică, echipamente
agricole, logistică, artă, media în 87 de şcoli din 5 ţări, 2.955 elevi din 35
domenii profesionale diferite.

Activităţi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pachet de lucru 1
Adaptarea/revizuirea chestionarului
Solicitare consultanţă ştiinţifică de la specialişti în domeniu
Construirea platformei pentru aplicarea chestionarelor on-line
Pregătirea ghidului pentru aplicarea chestionarelor şi colectarea datelor
Formarea staff-ului partenerilor cu privire la aplicarea chestionarelor, colectarea
datelor şi analiza lor (de către administratorul platformei)
Formarea staff-ului partenerilor regionali cu privire la aplicarea chestionarelor,
colectarea datelor şi analiza lor (de către fiecare partener în parte)
Aplicarea chestionarelor
Colectarea răspunsurilor
Analiza datelor colectate
Interviuri elevi, profesori şi părinţi
Elaborarea analizei finale
Prima întâlnire de proiect

Activităţi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pachet de lucru 2
Formarea partenerilor noi privind implementarea metodei
Suport acordat de coordonator partenerilor
Seminarii de formare pentru profesorii şcolilor implicate
Suport acordat de parteneri şcolilor implicate
Adaptarea metodei la programa şcolară a fiecărui partener/şcoală
Elaborarea grilelor de monitorizare pentru elevi şi profesori
Experimentarea metodei
Utilizarea grilelor de monitorizare
Evaluarea grilelor de monitorizare pentru elevi
Evaluarea grilelor de monitorizare pentru profesori
Elaborarea grilelor de evaluare pentru elevi şi profesori
Evaluarea experimentării metodei
Adaptarea metodei pentru transfer
A 2-a întâlnire de proiect
Transferul metodei în regiunile partenerilor
Utilizarea grilelor de evaluare pentru elevi şi profesori

Activităţi
•

Pachet de lucru 3

•
•
•
•
•
•

Compararea curriculei şcolare comune elevilor implicaţi în dezvoltarea metodei
Găsirea unităţilor de învăţare similare
Definirea unităţilor de învăţare
Definirea acordului de învăţare
Definirea MoU
A 3-a întâlnire de proiect

Activităţi
•

Pachet de lucru 4

•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborarea grilei de monitorizare
Gestionarea şimonitorizarea cooperării pe platforma on-line
Colectarea şi analiza grilelor de raportare a partenerilor
Comunicare constatntă cu partenerii
Organizarea, planificarea şi managementul întâlnirilor transnaţionale
Colectarea şi analiza rapoartelor şi documentelor financiare
Elaborarea raportului intermediar
Elaborarea raporului final

Activităţi
•

Pachet de lucru 5

•
•
•
•

Elaborarea rapoartelor formative de evaluare
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Utilizarea instrumentelor de evaluare
Dezvoltarea kitului de instrumente de evaluare

Activităţi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pachet de lucru 6
Stabilirea logo-ului proiectului
Stabilirea designului grafic comun
Adaptarea si actualizarea website-ului
Elaborare comunicate de presă
Elaborare pliant proiect
Elaborare prezentare introductivă a proiectului
Postarea şi răspândirea noutăţilor
Prezentarea rapoartelor de rezultat
Participarea la conferinţe şi evenimente
Comunicarea rezultatelor finale
Demonstrarea rezultatelor specifice
Publicarea articolelor în reviste tematice
Utilizarea descrierilor profesiilor în consiliere
Conferinţa finală
Elaborarea planului de diseminare final
A 4-a întâlnire de proiect

Activităţi
•

Pachet de lucru 7

•
•
•
•

Elaborarea planului de exploatare
Elaborarea planului de exploatare la nivel naţional
Elaborarea raportului de exploatare final
Colectarea scrisorilor de angajament de la instituţii ÎPT

Rezultate
•
•
•
•
•

Dezvoltare de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe cheie
Dezvoltare de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe profesionale
Dezvoltarea motivaţiei pentru viitoarea lor meserie
Creşterea stimei de sine
Conştientizare cu privire la echitatea de gen

Rezultate
•

Produse
 1 logo al proiectului
 1 kit cu materiale de marketing ale proiectului
 1 chestionar pentru elevi în 6 limbi (engleză, italiană, română, letonă, olandeză
şi franceză)
 1 chestionar pentru profesori în 6 limbi (engleză, italiană, română, letonă,
olandeză şi franceză)
 1 chestionar pentru părinţi în 6 limbi (engleză, italiană, română, letonă,
olandeză şi franceză)
 1 studiu pentru analiza percepţiei elevilor cu privire la consilierea profesională
la nivel de parteneriat
 1 platforma on-line pentru aplicarea chestionarelor
 1 Ghid de utilizare a platformei şi aplicare a chestionarelor on-line în 6 limbi
(engleză, italiană, română, letonă, olandeză şi franceză)
 1 baza de date pentru descrierea profesiilor
 6 seminarii de formare cu privire la transferul metodei
 1 grilă de evaluare pentru elevi în 6 limbi (engleză, italiană, română, letonă,
olandeză şi franceză)

Rezultate
•

Produse
 1 grilă de evaluare pentru profesori în 6 limbi (engleză, italiană, română,
letonă, olandeză şi franceză)
 Unităţi de învăţare comune, acorduri de învăţare, MoU
 1 grilă de raportare
 1 raport intermediar
 1 raport final
 4 rapoarte de evaluare formative
 1 kit pentru asigurarea calităţii
 1 site al proiectului www.goodguidance.eu
 Articole/publicaţii în reviste de specialitate
 6000 pliante pentru diseminarea rezultatelor
 6000 broşuri (1000/partener) pentru prezentarea proiectului
 Comunicate de presă
 Conferinţa finală
 1 plan de diseminare
 1 plan de sustenabilitate/exploatare
 1 raport final de exploatare la nivel naţional

