Săptămâna VET în Sălaj

Perioada 20-24 noiembrie 2017 a fost declarată la nivel european ”Săptămâna VET” și cu
această ocazie au avut loc la manifestări specifice diseminării proiectelor de mobilitate din
domeniul educației și formării profesionale (VET) implementate prin programul european
ERASMUS+.
Activitățile desfășurate în județul Sălaj au fost:
1. Expoziție tematică cu titlul ”Experiența mea VET” la ISJ Sălaj în cadrul căreia
unitățile de învățământ au expus câte un panou de prezentare a proiectului VET implementat pe
parcursul anului școlar 2016-2017 conținând datele de identificare ale proiectului, fotografii
relevante, testimoniale, impresii, gânduri, schimbările pe care le-a adus participarea la proiect în
plan personal/ profesional, lecții învățate.
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2. Acțiunea ”Caravana VET vine în școala ta!” care a cuprins activități de diseminare
a experiențelor trăite pe perioada derulării proiectului celor care încă nu au avut aceste oportunități
cu scopul de a-i incuraja și motiva să participe in anul viitor la un asemenea proiect european.
La aceste activități au participat cu mult interes peste 150 de elevi și profesori de la diferite
liceele tehnologice din mediul rural pe la care Caravana VET a trecut în mod special.
Pe lăngă prezentările PPT au existat dialoguri legate de diferitele aspecte privind
pregătirea, derularea și raportarea mobilităților, certificarea și recunoașterea rezultatelor învățării,
bune practici în scrierea și implementarea proiectelor prin programul Erasmus+, precum și impresii
de la vizitele și activitățile culturale.
Astfel, coordonatorii proiectului de parteneriat Erasmus+ ”Go to work in Europe” de la
Liceul Tehnologic ”Alesandru Papiu Ilarian ” au prezentat elevilor de la Liceul Tehnologic Nr.1
Hida avantajele muncii în străinătate, iar cei de la Liceul Tehnologic Nr.1 ”Mihai Viteazul” Zalău,
parteneri în același proiect, au dus mesaje de incurajare colegilor lor de la Liceul Tehnologic
”Ioachim Pop” Ileanda.
Elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg au aflat de la elevii și profesorii însoțitori
de la Liceul Tehnologic”Cserey Goga” Crasna despre oportunitățile de formare profesională prin
stagii de practică europeană efectuate în cadrul proiectului Erasmus+, KA 1 ” „Pregătire pentru
piața muncii”

Reprezentanții Colegiului Național ”Simion Bărnuțiu” și ai Colegiului Tehnic ”Iuliu
Maniua” din Șimleu-Silvaniei au împărtășit multipla lor experiența din diferitele proiecte europene
implementate atât elevilor cât și profesorilor de la Colegiul Național ”Silvania Zalău în două
sesiuni separate care s-au bucurat de mare succes.

Activitățile de diseminare și bune practici derulate în Săptămâna VET în județul Sălaj au fost
organizate de ISJ Sălaj și incluse în strategia DEOR la nivel județean și regional NV.
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