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Scopul proiectului
 Cresterea gradului de cuprindere a absolventilor
claselor a VIII-a si scaderea numărului de locuri

ramase neocupate după admiterea in liceele
tehnologice, prin realizarea unor parteneriate viabile
cu agentii economici, prin care sa se ofere elevilor o
pregatire practica care să le faciliteze tranzitia de la
scoală la locul de munca si implicit insertia pe piata
muncii

Obiective specifice:
O1.Facilitarea stagiilor de practica a elevilor in firme,
adaptarea curriculei si oferirea de sprijin didactic prin
crearea si promovarea de parteneriate viabile si
functionale intre scoli si operatorii economici
O2.Elaborarea si livrarea in parteneriat cu
intreprinderile din judetul Arad a unor module de
practica pentru invatamantul profesional si tehnic care
sa raspunda nevoilor angajatorilor
O3.Elaborarea unei strategii de dezvoltare a
invatamantului profesional si tehnic, la nivelul
judetului Arad

Obiective operationale:
 Oop1- participarea in anul scolar 2016-2017 a 23 cadre didactice pentru disciplinele tehnice, directori,
membrii ai consiliilor de administratie din din liceele partenere in consortiu și a 11 formatori/ responsabili
cu formarea profesionala /personal implicat in dezvoltarea strategica a institutiei de la agentii economici
implicati in consortiu la un stagiu de o saptamana in Germania la Akademie Klausenhof sau in Anglia la
Coleg Cambria scopul de a studia/observa modul in care functioneaza sistemul de formare duala in tara
gazda;
 Oop2- initierea in anul scolar 2016-2017 sau 2017-2018, la nivelul fiecarei intitutii scolare din consortiu
a cel putin unui proiect Erasmus+, KA 1 sau KA2, domeniul formare profesionala VET in calitate de
coordonator/ partener/ organizatie de primire/organizatie de trimitere, prin care sa se promoveze
invatamantul in sistem dual;
 Oop3- elaborarea până la finalul anului scolar 2017-2018, de catre participantii la stagiu, a unui suport de
curs pentru formarea tutorilor de practica (angajaţi ai intreprinderilor partenere in consortiu), cu durata de
20 ore care va fi livrat prin CCIA a judetului Arad;
 Oop4-organizarea a doua workshopuri, in anul scolar 2017-2018, a cate 6 ore fiecare pentru cadrele
didactice din invatamantul profesional si tehnic, prin Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad ,
cu tema ”Invatamantul in sistem dual”;
 Oop5-elaborarea pana in decembrie 2017 a unei strategii de dezvoltare a invatamantului profesional si
tehnic, in colaborare cu partenerii sociali pentru implementarea unui sistem dual,dupa modelul sistemului
dual observat in UK/DE;
 Oop6-proiectarea la nivelul fiecarei institutii scolare, pana in decembrie 2018 a cel putin unui program de
formare care sa cuprinda atat partea de teorie cat si cea de practica in functie de necesitatile agentilor
economici si respectand standardele de pregatire profesionala, prin adaptarea sistemului dual observat in
UK/DE.

Parteneri implicati in proiect:
1.Lider de consortiu
Inspectoratul Scolar Judetean Arad
2.Parteneri in consortiu
-Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu" Arad
-Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" Arad
-Colegiul Tehnologic de lndustrie Alimentara Arad
-Liceul Tehnologic “Stefan Hell" Santana
-Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizari "Caius Iacob" Arad
-Liceul Atanasie Marienescu Lipova
-Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu
-Colegiul Tehnic de Constructii si Protectia Mediului Arad
- Nutu Service SRL Santana
-SC Gummitech Raul SRL lneu
-SC Coeri Electric CO Ineu
-SC Tehnodomus SA Arad
-SC Astra Rail Industries SRL Arad
-S.C. ANGELIA S.R.L. Arad
-SC Transformatorul SRL Arad
-ARCOOM SCM Arad
-Asociatia Economica Germano-Romana D.R.W. Arad
3.Organizatii de primire

Organizatiile de primire:
 COLEG CAMBRIA, Regatul Unit al

Marii Britanii

 Akademie Klausenhofg GmbH, Germania

Grup tinta:
 Directori/cadre didactice care predau discipline

tehnologice din cadrul institutiilor de
invatamant care fac parte din consortiu si
formatori, responsabili cu formarea profesionala
sau personal implicat in dezvoltarea strategica a
institutiei din cadrul companiilor/firmelor
partenere in consortiu.

Mobilitati
 25-27 aprilie 2017 la Coleg Cambria Marea Britanie
 3-5 octombrie 2017 la Akademie Klausenhof gGmbH,

Germania

Activitati (program formare)
Pe perioada mobilitatii participantii vor avea activitati specifice
pentru formarea competentelor si anume:
 Structura, actori relevanti, instrumente de promovare
 Observarea formarii practice in intreprindere în cadrul formarii

duale
 Cunoasterea gandirii si culturii antreprenoriale care
promovează formarea prin învatamantul dual
 Relatia scoala- agenti economici in cadrul formarii duale a
ucenicilor

Bugetul proiectului
• Administrare şi monitorizare: 11900 euro
• Subzistenţă: 23800 euro
• Transport: 9350 euro

Buget/ participant
• Subzistenţă: 800 euro
• Transport: 275 euro
TOTAL 1075 euro în doua tranșe
I- înaintea plecării în mobilitate
80%- 860 euro - 300 euro cazare si masă
- 360 euro bilet avion (275 euro de la participant +85 euro
asigurat de ISJ Arad din capitolul Management și orgnizare)
Rest de plată: 285 euro ( în cont deschis la Raiffeisen)
Mai trebuie asigurat transferul la aeroport la Budapesta!
II- după validarea Raportului final și primirea soldului de către Beneficiar
20%- 215 euro

Rezultate


Dezvoltarea competentelor participantilor in ceea ce privete organizarea sistemului de invatamant
dual



1 suport de curs pentru formarea tutorilor de practica de la agentii economici,



2 cursuri de formare livrate de catre formatori din randul participantilor la mobilitati prin CCIA
Arad, pana in decembrie 2018



1 design de activitati pentru un workshop de 6 ore pe tema "lnvatamantul in sistem dual"



workshopuri furnizate prin CCD Arad cu tema "Invatamantul in sistem dual"



1 strategie de dezvoltare a lnvatamantului profesional in sistem dual realizata in colaborare cu toti
factorii implicati (scoli-parteneri sociali)



1 prezentare pps a sistemului dual comparativ Germania vs. Anglia



8 planificari calendaristice (1 pe scoala participanta) pentru un modul de formare profesionala
care sa cuprinda atat partea de teorie cat si partea de practica, in functie de nevoie agentilor
economici, in sistem dual



200 de brosuri/pliante continand prezentarea proiectului, activitati si rezultate precum si
sistemul de formare profesionala dual comparativ Germania vs. Anglia



8 proiecte Erasmus+ initiate de participanti

Impact
Acest proiect va avea impact asupra:
 participantilor;
 organizatiilor implicate
 beneficiarilor indirecti, elevi si comunitate

Diseminarea
Pentru diseminarea rezultatelor proiectului se va respecta
urmatorul plan de activitati:
 Prezentarea proiectului
 Prezentarea experientei de mobilitate si rezultatele





proiectului
Elaborare 200 pliante proiect si distribuirea acestora in
scolile din judet, CLDPS, consortiul regional al IPT
Organizare curs
Organizare workshop la CCD Arad
Prezentare proiect si distribuire pliante /brosuri la nivel
national

Concluzie
Invatamantul profesional si tehnic din judetul Arad va fi
orientat spre o specializare locala, prin realizarea de
parteneriate intre scoli si mediul privat pentru a facilita
stagiile de practica pentru elevi direct la locul de munca.
Experienta acumulata de participanti va fi valorizata la nivelul
scolilor cu profil tehnic din Arad, in primul rand prin
activitatile de diseminare proiectate dar si prin produsele
finale create în timpul si dupa mobilitate.
Efectele proiectului vor asigura sustenabilitatea. Aceasta va
duce la atingerea obiectivului stabilit la nivelul institutiei
privind prevenirea abandonului scolar pe termen scurt si
mediu in cadrul liceelor tehnologice si a scolilor
profesionale.

